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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Krokviks
Samfällighetsförening den 26 maj 2013.
§1

Styrelsens ordförande Niklas Edqvist öppnade föreningsstämman och hälsade
alla välkomna.
Föreningen har inga nya medlemmar.

§ 2a
§ 2b
§ 2c

Niklas Edqvist valdes till ordförande vid stämman.
Mikael Thörner valdes som sekreterare vid stämman.
Claes Söderqvist och Jan-Erik Gunnarsson valdes som justeringsmän, tillika
rösträknare.

§3

Stämman godkände föreningsstämmans behöriga utlysande.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Vid ankomst upprättades förteckning och röstlängd över närvarande
medlemmar.
Närvarande och röstberättigade medlemmar räknades till 31st av föreningens
totala 57st enligt nedan.
hus nr 1, 12, 14, 18, 22, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 54, 56, 62, 66, 70, 72,
78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 100, 104, 110, 112, 116
Medlemmar som överlåtit sin rösträtt med fullmakt räknades till 1st enligt
nedan.
hus nr 68

§6

Niklas Edqvist föredrog verksamhetsberättelsen.
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

§7

Niklas Edqvist föredrog förvaltningsberättelsen.
Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen.

§8

Olle Sjöbring föredrog revisionsberättelsen och föreslog stämman att bevilja
styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§9

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§ 10a

Styrelsen hade inga förslag.

§ 10b

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
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§ 11a

Ingvar Lundahl föreslog att styrelsearvode för 2013 skall vara 32 000 kr +
sociala avgifter.
Stämman biföll förslaget.

§ 11b

Ingvar Lundahl föreslog att styrelsearvode för 2013 skall vara 6 000 kr + sociala
avgifter.
Stämman biföll förslaget.

§ 12

Ingvar Lundahl föredrog förslag till budget samt debiteringslängd.
Stämman beslutade att fastställa budgeten enligt förslaget samt fastställa
årsavgiften till 3 600kr per fastighet.

§ 13a

Stämman beslutade att välja följande styrelseledamöter
Kurt Svensson (omval) som ledamot på 2 år
Ingvar Lundahl (omval) som kassör på 2 år

§ 13b

Stämman beslutade att välja följande suppleanter
Johan Ehn (omval) som suppleant på 1 år
Jan-Erik Gunnarsson (nyval) som suppleant på 1 år

§ 13c

Stämman beslutade att välja Christian M Bona (nyval) som revisor på 2 år.

§ 13d

Stämman beslutade att välja följande valberedning på 1 år
Anders Barkman, sammankallande (nyval)
Hans Skoglund (nyval)

§ 14

Gräsklippning av allmänna ytor diskuterades. Stämman önskade att klippning
sker oftare.
Möjligheter att ordna odlingslott på allmänningen vid fotbollsplanen
diskuterades och styrelsen informerade om att detta går bra om så önskas.
Gästparkeringen och dess utformning diskuterades.
Möjligheter att förvara sin båt på föreningens mark diskuterades och detta är
möjligt men kom ihåg att informera styrelsen.
Aktivitetsdagen genomförs lördagen den 2013-07-06 kl.10.00 och samling sker
på respektive gård. Påfyllning av sand i sandlådor föreslogs och styrelsen tar
med detta i sin planering.
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§ 15

Stämman beslöt att protokolljustering ordnas enligt överenskommelse mellan
justeringsmännen, Niklas Edqvist och Mikael Thörner samt att anslående görs i
respektive sophus.

§ 16

Ordförande Niklas Edqvist tackade de närvarande och förklarade
föreningsstämman avslutad.

Sekreterare

Ordförande

Mikael Thörner

Niklas Edqvist

Justeringsman

Justeringsman

Jan-Erik Gunnarsson

Claes Söderqvist
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