
Protokoll fört vid föreningsstämma (årsmöte) med Rönnskärs 
samfällighetsförening 2018-05-12 

 

Närvarande: medlemmar enl lista 

§1 Tomas Näsström hälsade alla välkommna och öppnade årsmötet. 

§2 Till ordförande för stämman valdes Klas Hjelm 

§3 Till sekreterare för stämman valdes Stefan Alexandersson. 

§4 Till justerare för stämmoprotokollet valdes Monika Wingård och Lars Karlstrand. 

§5 Kallelsen hade skickats ut enligt stadgarna och stämman var därmed behörigen utlyst. 

§6 Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.  

§7 Bokslutet gicks igenom och revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna tillstyrkte 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

§8 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§9 Finansiering av reparation av vågbrytare. 

En arbetsgrupp har berett frågan inför årsmötet. Material hade skickats ut inför mötet. Tre 
alternativ förelåg. Alt A; kostnaderna fördelas enligt andelstal, alt B; ett mellanalternativ, alt 
C; hel finansiering ur samfällighetsföreningens kassa. I den diskussion som följde 
kommenterades att kassan inte får dräneras. Årsmötet beslöt att alternativ C ska gälla och att 
den nya styrselse får i uppdrag att besluta om säkerhetsnivå för kassan. (50 000 kr eller ett års 
driftkostnad nämndes som förslag). 

§10 Styrelsens förslag till budget, med oförändrad medlemsavgift, för kommande 
räkenskapsår godkändes.  

§11 Till ledamot i styrelsen med en mandatperiod för ett år valdes Eva Modin.  

§12 Till ordförande i föreningen för ett år valdes Eva Modin. 

§13 Till ledamöter på två år valdes Carl-Åke Wallin (omval) och Stefan Alexandersson 
(omval). Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Laila Landewall (omval), Patrik Öberg 
(omval) och Helena De Geer (omval). 

§14 Till revisorer valdes Johanna Falk (nyval) och Peter Wingård (omval) och till 
revisorssuppleant valdes Ann-Louise Jonsson (omval). 

§15 Till ledamöter i valberedningen valdes Katarina Widoff (omval) och Lars Karlstrand 
(omval).  



§16 Övriga frågor 

Ett antal frågor lyftes och diskuterades. Följande punkter noterades för fortsatt hantering 

• Stämma föreslog att styrelsen engagerar en leverantör för bortforsling av skräp efter 
städdagen. Inför nästa års städdag kan eventuellt övervägas att avropa en container. 

• Förteckningen över medlemmar i föreningen diskuterades. Konstaterades att 
efterfrågat telefonnummer hade lågt intresse. Förteckningen städas och ny version 
läggs upp på vår webbsida. 

• Diskuterades trädfällning. Konstaterades att klapperstensfältet kan städas hårdare från 
sly och mindre träd. De som har träd/sly i utsikten kan rensa om det är nära huset. 
Martallar ska sparas. Medlemmarna uppmanas komma med förslag till styrelsen om 
det inte är klart vilken fällning som kan göras. 

§17 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. Ett tack framfördes till styrelsen för det gånga 
året arbete. Ett särskilt tack riktades till avgående funktionärer. 
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Närvarande vid årsmötet 

Klas Hjelm 

Gunilla och Åke Gustavsson 

Eva Marklund 

Laila Landewall 

Helena och Lars-Erik De Geer 

Monika och Peter Wingård 

Elisabeth Wiklund 

Arne Nilsson 

Urban Frank 

Per Nordgren 

Pär Blid 

Jenny Ehnberg/Tomas Näsström 

Karin och Lars Karlstrand 

Patrik Öberg 

Ewa Romby och Malin Romby 

Ragnhild Welin 

Christer Rognell 

Anders Undén 

Ann-Louise Jonsson 

Carl-Åke Wallin 

Stefan Alexandersson 


