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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Krokviks Samfällighetsförening den 
28 maj 2017. 

§1 Styrelsens ordförande Gösta Mellquist öppnade föreningsstämman och hälsade 
alla välkomna. 

§2a Gösta Mellquist valdes till ordförande vid stämman. 

§2b  Mikael Thörner valdes som sekreterare vid stämman. 

§2c  Olle Sjöbring och Lars Dahlberg valdes som justeringsmän, tillika rösträknare. 

§3 Stämman godkände föreningsstämmans behöriga utlysande. 

§4 Dagordningen korrigerades avseende punkt 12d där Kurt Svensson är avgående, 
ej Hans Skoglund, samt punkt 9a med med nya underpunkter gällande underhåll 
sophus område 1, bouleplan och pump för sommarvatten. 

 Dagordningen i övrigt godkändes. 

§5 Vid ankomst upprättades förteckning och röstlängd över närvarande medlemmar 
enligt nedan. 

 Närvarande medlemmar räknades till 34st och representerade hus 4, 12, 14, 18, 
20, 30, 32, 36, 38, 40, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 70, 74, 80, 84, 90, 92, 96, 98, 
106. 

 Av dessa var 23st medlemmar röstberättigade varav 3st med fullmakt. 

Inga medlemmar hade överlåtit sin rösträtt med fullmakt. 

§6 Gösta Mellquist föredrog verksamhetsberättelsen. 

 Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 Ingvar Lundahl föredrog förvaltningsberättelsen och redovisade balansrapport 
 och resultatrapport. 

 Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen. 

§7 Maria Block föredrog revisionsberättelsen och föreslog stämman att bevilja 
styrelseledamöterna ansvarsfrihet. 

§8 Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. 
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§9a Gösta Mellquist föredrog styrelsens förslag gällande ombyggnad av bastun i 
sophus 1 till förrådsutrymme. Kostnaden bedöms till maximalt 15 000kr inkl. 
moms.  

 Stämman beslutade att bifalla förslaget. 

 Gösta Mellquist föredrog styrelsens förslag att upprusta bouleplanen till en 
kostnad på maximalt 10 000kr inkl. moms. Stämman föreslog även att styrelsen 
ser över möjligheterna till en ny bänk vid banan. 

 Stämman beslutade att bifalla förslaget. 

 Ingvar Lundahl informerade om att pumpen för  föreningens sommarvatten är ur 
 funktion och att den eventuellt måste bytas. Kostnaden uppskattas till maximalt 
 15 000kr inkl. moms. 

 Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att återställa funktionen. 

§9b Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 

§10a Styrelsearvoden för 2017 föreslogs vara 50 000kr + sociala avgifter 
(oförändrat).  

 Stämman beslutade att bifalla förslaget. 

§10b Revisionsarvoden för 2017 föreslogs var 4 500kr + sociala avgifter för revisor 
och 500kr + sociala avgifter för revisorssuppleant. 

 Stämman beslutade att bifalla förslaget. 

§11 Ingvar Lundahl föredrog förslag till budget samt debiteringslängd. 

Stämman beslutade att fastställa budgeten enligt förslaget samt fastställa 
årsavgiften till 3 500kr per fastighet. 

§12a Stämman beslutade att välja följande styrelseledamöter 
• Ingvar Lundahl (omval) som ledamot på 2år 
• Pontus Gunnäs (omval) som ledamot på 2år 

§12b Stämman beslutade att välja följande suppleanter 
• Johan Ehn (omval) som suppleant på 1 år 
• Lars Bernfjord (omval) som suppleant på 1 år 
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§12c Stämman beslutade att välja följande revisorer 
• Maria Block (omval) som revisor på 1 år 
• Hans Skoglund (omval) som revisorssuppleant på 1 år 

§12d Stämman beslutade att välja följande valberedning på 1 år 
• Anders Barkman som sammankallande (omval) 
• Kurt Svensson (omval)  

§13 Ingvar Lundahl informerade om arbetet med Åsa Kustpromenad och föreslog att 
föreningen lämnar ett sponsorbidrag på 5 000kr. Ytterligare information finns på 
hemsidan www.asakustpromenad.se . 

 Stämman beslutade att bifalla förslaget. 

 Mikael Thörner informerade om att föreningen har 3st elabonnemang och att 
styrelsen beslutat att säkra ner till 3*16A i besparingssyfte. Kostnadssänkningen 
är ca: 9 000kr per år inkl. moms och medför ingen begränsning i användandet. 

 Gösta Mellquist tog upp frågan om gemensamma gräsklippare. De gräsklippare 
som finns idag är ingenting som föreningen ansvarar för eller underhåller. Dessa 
har tillkommit helt på privata initiativ, även om dom förvaras i våra 
gemensamma sophus. Om det fortsatt skall finnas gemensamma gräsklippare är 
det helt upp till medlemmarna själva. 

 Årets midsommarfirande organiseras av Anita Edqvist, Christine Thörner och 
Marie Höckersten tillsammans med ett antal frivilliga. Anita, Christine och 
Marie informerade om att efter mer än 15 år, är detta det sista året som dom 
organiserar firandet. Till nästa år behövs nya som vill ta över, annars är det stor 
risk att vår 60 år gamla tradition dör ut. De som är intresserade är välkomna att 
hjälpa till vid årets förberedelser och se hur arbetet går till. Stämman föreslog 
även att sammansätta en kommitté för uppdraget och att styrelsen får i uppdrag 
att se över möjligheterna inför 2018.  

 Ingvar Lundahl informerade om att den bänk vid havet som hittills inte 
monterats skall placeras på ny plats.  

 Medlem tog upp frågan om ”Gärdsgårdsvägen” som har håligheter och även 
dammar en hel del. Styrelsen fick i uppdrag att se över möjligheterna till 
förbättringar och att planera för åtgärd på aktivitetsdagen.  
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 Olle Sjöbring tog upp frågan om grävningen för fiber och att entreprenören hade 

varit väldigt dålig med att återställa marken. Ingvar Lundahl meddelade att 
föreningen ännu inte har godkänt slutbesiktning av arbetet. Dessutom har redan 
färdiga ytor åter blivit uppgrävda. Styrelsen bevakar ärendet och kommer att 
kräva full återställning av alla uppgrävda ytor. 

§14 Stämman beslöt att protokolljustering sker lördagen 2016-06-03 kl.16.00 hos 
Mikael Thörner, Johannavägen 90 samt att anslående görs i respektive sophus 
och på föreningens hemsida. 

§15 Ordförande Gösta Mellquist tackade de närvarande och förklarade 
föreningsstämman avslutad. 

Sekreterare   Ordförande  

Mikael Thörner   Gösta Mellquist  

Justeringsman  Justeringsman 

Olle Sjöbring   Lars Dahlberg
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