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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Krokviks Samfällighetsförening den
24 maj 2020
§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

Lars Bernfjord och Lars Dahlberg valdes som justeringsmän, tillika rösträknare.

§3

Stämman godkände föreningsstämmans behöriga utlysande.
Med anledning av pågående pandemi gällande Coronavirus, covid-19, har
föreningsstämman anpassats till myndigheters rekommendationer. I syfte att
minska risk för smittspridning har det varit möjligt att poströsta och
möteshandlingar har bifogats kallelse samt även varit tillgängliga på föreningens
hemsida.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Vid ankomst upprättades förteckning och röstlängd över närvarande medlemmar
enligt nedan.
Närvarande medlemmar räknades till 8 st och dessa representerade hus 12,18,
46, 48, 74, 84, 90, 98. Av dessa var 8 st medlemmar röstberättigade varav ingen
med fullmakt.
Inkomna poströster räknades till 21 st och dessa representerade hus 8, 20, 22,
30, 36, 38, 40, 54, 56, 70, 74, 80, 82, 86, 92, 96, 100, 104, 106, 116, 120.
Samtliga avlämnade poströster har lämnat bifall till föreslagna beslut enligt
kallelsens formulering.
Inga medlemmar hade överlåtit sin rösträtt med fullmakt.

§6

Gösta Mellquist föredrog verksamhetsberättelsen.
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
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Ingvar Lundahl föredrog förvaltningsberättelsen och redovisade balansrapport
och resultatrapport.
Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen.
§7

Ingvar Lundahl föredrog revisionsberättelsen som upprättats av Maria Block,
2020-01-13, och med förslag till stämman att bevilja styrelseledamöterna
ansvarsfrihet samt fastställa balansräkning.

§8

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§9a

Gösta Mellquist meddelade att styrelsen inte har några förslag.

§9b

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§10a

Styrelsearvoden för 2020 föreslogs vara 50 000 kr + sociala avgifter
(oförändrat).
Stämman beslutade att bifalla förslaget.

§10b

Revisionsarvoden för 2020 föreslogs var 4 500 kr + sociala avgifter för revisor
och 500 kr + sociala avgifter för revisorssuppleant.
Stämman beslutade att bifalla förslaget.

§11

Ingvar Lundahl föredrog förslag till budget 2020 samt debiteringslängd.
Stämman beslutade att fastställa budgeten enligt förslaget samt fastställa
årsavgiften till 3 400 kr per fastighet.

§12a

Stämman beslutade att välja följande styrelseledamöter
• Gösta Mellquist (omval) som ordförande på 2 år
• Claes Höckersten (omval) som ledamot på 2 år
• Mikael Thörner (omval) som ledamot på 2 år

§12b

Stämman beslutade att välja följande suppleanter
• Lars Dahlberg (omval) som suppleant på 1 år
• Lars Bernfjord (omval) som suppleant på 1 år

§12c

Stämman beslutade att välja följande revisorer
• Maria Block (omval) som revisor på 1 år
• Hans Skoglund (omval) som revisorssuppleant på 1 år
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§12d

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

§13

Ingvar Lundahl informerade om att Inga Sellén avlidit under år 2020. Inga var
tillsammans med sin make, Herbert Sellén, en av initiativtagarna till grundandet
av vårt område år 1958 och har haft en stor del i att vårt område utvecklats till
vad det är idag.
Gösta informerade om årets aktivitetsdag genomförs 2020-07-04 kl.10.00. Inför
aktivitetsdagen kommer styrelsen att upprätta en lista på arbetsuppgifter och
dessa kommer att presenteras på aktivitetsdagen samt anslås på
informationstavla vid sophusen. Med anledning av den pågående pandemin
erbjuds medlem att genomföra sin del av arbetet på aktivitetsdagen eller enskilt
vid senare tillfälle om så önskas.
Styrelsen informerade om att årets midsommarfirande är inställt med anledning
av pågående pandemi och risk för smittspridning.

§14

Stämman beslöt att protokolljustering sker lördagen 2020-05-30 kl.14.00 hos
Mikael Thörner, Johannavägen 90, och att anslående görs på föreningens
hemsida samt att protokoll mejlas till samtliga medlemmar.

§15

Ordförande Gösta Mellquist tackade de närvarande och förklarade
föreningsstämman avslutad.

Sekreterare

Ordförande

Mikael Thörner

Gösta Mellquist

Justeringsman

Justeringsman

Lars Bernfjord

Lars Dahlberg
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