
Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening 

torsdag den 28 juli 2016 i Silte Bygdegård. 

 

1. Stämman öppnas 

Föreningens ordförande, Per Hansson, öppnade stämman. Under året nyinflyttade medlemmar 

hälsades välkomna. 

2. Fråga om kallelse skett behörigen 

Stämman förklaras behörigt utlyst.  

Tillägg till de tidigare utsända handlingarna utdelades (bilaga 1) 

3. Justering av röstlängd 

Röstlängd upprättades och godtogs (bilaga 2). Femtioåtta (58) personer närvarande. Fyra personer 

agerade enligt fullmakt för ej närvarande personer. 

4. Val av ordförande, sekreterare samt 2 justeringspersoner/rösträknare för stämman 

Stämman valde Per Hansson till ordförande, Lennart Cantell till sekreterare samt Lars Sundström och 

Bernt Gustafsson till justeringspersoner/rösträknare. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut för 2015/2016 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Per Hansson. Se bil 3. Särskilt gjordes en föredragning av 

”garageärendet” och hur det utvecklats över tid. Konstaterades att ärendet beräknas bli avslutat 

inom kort när Per Johansson genomför sitt köp av mark gentemot föreningen m fl. 

Årsbokslut med balans- och resultaträkning  föredrogs av Elisabeth Ohlén. Se bilaga 4.  

Stämman beslöt 

att lägga verksamhetsberättelse samt årsbokslutet till handlingarna. 

6. Revisorernas berättelse  

Ninni Ossmark föredrog revisonsberättelse för 2015/16, se bilaga 5.  

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

att godkänna verksamhetsberättelsen  



att fastställa årsbokslutet  för verksamhetsåret  2015/16 

att överföra årets överskott till ny räkning. 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade enligt revisorns förslag 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015/16. 

8. Inkomna motioner 

Sammanlagt har 3 motioner inkommit. 

A ) Skrivelse till styrelsen samt motion till årsstämman för S:a Kvarnåkershamns 

samhällighetsförening ang. förhandlingarna med Per Johansson (bilaga 6) 

Motionen handlar om handläggningen och frågor kring ”garageärendet”. I anslutning till Styrelsens 

verksamhetsberättel  pkt 5 togs dessa frågor upp för diskussion/klarläggande. 

Styrelsens svar på motionen , se bilaga 6.  

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

B) Ang. skogsvårdsplanen, återställande av havsutsikt (bilaga 7) 

Styrelsens svar på motionen , se bilaga 1.  

Bernt Gustafsson yrkade bifall till motionen. 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

C) Motion till Södra Kvarnåkershamns samfällightsförenings årstämma den 28 juli rörande slänten 

utanför våra lofthus (bilaga 8) 

Styrelsens svar på motionen , se bilaga 8. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016/2017 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016/17 redovisas i bilaga 9. 

Under diskussionen yrkades att kommande arrendeavtal för jordbruksmarken skulle innehålla 

detaljerade bestämmelser angående tillåtna grödor, besprutning mm (punkt 7 i förslaget till 

verksamhetsplan).  

Stämman beslutade  

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2016/17  

att vid tecknandet av arrendeavtal ledning skulle tas i den förda diskussionen. 

 



10. Ersättning  till styrelse m fl. 

Per Hansson föredrog förslag till ersättning för styrelse m fl (bil 10). 

Stämman beslutade om ersättning enligt presenterat förslag.  

11. Förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2016/2017 

Upptogs till behandling styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för 

2016/2017 (bilaga 11). 

Stämman beslutade  

att lämna avgifter för fastigheter och debiteringslängden oförändrade för 2017/17 (1800 för bebyggd 

och 900 för obebyggd fastighet) 

att godkänna förslaget till inkomst- och utgiftsstat för 2016/17. 

Förslag om att utreda möjligheten att avgiftsmässigt likställa obebyggd tomt med bebyggd dito 

avslogs genom omröstning (handuppräckning). 

12. Val av styrelse 

John Glas föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleant enligt följande 

(bilaga 12): 

Björn Lindberg, omval till ordinarie ledamot  2016-2018.                                                                     

Lennart Cantell, val till ordinarie ledamot 2016-2018.                                                                                  

Jan Gustafsson val till ordinarie ledamot 2016-2018.                                                                                         

Elisabet Brändefors val till suppleant 2016-2018 

Stämman valde enligt valberedningens förslag. 

13. Val av styrelseordförande 

Stämman valde Anders Almroth till ordförande för verksamhetsåret 2016-2017. 

14. Val av revisorer 

John Glas föredrog valberedningens förslag till revisorer enligt följande. (Bilaga 12): 

Ninni Ossmark                                                                                                                                                           

Stefan de Maré                                                                                                                                                  

Helen Tvrtkovic Almström,revisorssuppleant 

Stämman valde enligt valberedningens förslag. 

15. Val av valberedning 

Stämman omvalde Ingela de Maré (sammankallande), Göran Allernäs och John Glas att ingå i 

valbredningen. 



16. Övriga frågor 

Styrelsens kassör avtackade ordförande Per Hansson och sekreterare Robin Ljungar för mycket 

uppskattat arbete i samfälligheten. 

17 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på föreningens hemsida samt anslås på anslagstavlan. 

18. Nästa stämma, tid och plats 

Nästa stämma hålls den 27 juli 2017 kl 10 i Silte bygdegård. 

19. Stämman avslutas 

Mötesordförande Per Hansson förklarade stämman avslutad. 

 

Silte 28 juli 2016 

Vid protokollet    Mötesordförande 

___________________    __________________ 

Lennart Cantell    Per Hansson 

Justeras 

___________________    ___________________ 

Bernt Gustavsson    Lars Sundtröm 

 


