
ÅRSSTÄMMA I 
KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Lördag den 4 juni 2005 
 
Plats: Hembygdsgården, Krokek 
 
Närvarande: 
1:185 Gunnel Lindgren 
1:192 Nyström Per 
1:194 Eriksson Lars 
1:195 Norrköpings Kvalitetsbygg 
1:198 Carlson Sune 
1:201 Lars Alstander 
1:204 Erik Olsson 
1:205 Granberg Inger och Lennart 
1:206 Lennermark Staffan och Maj 
1:207 Utter Berndt o Maj-Lis 
1:208 Sandström Mats  
1:211 Tidman Åke och Margareta 
1:212 Blomkvist Göran 
1:213 " " 
1:218 Norling Inga o Bernt 
1:225 Niklas Hörnestam 
1:226 Göransson Åke 
 
 
§1 STÄMMANS ÖPPNANDE OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Ordföranden Lennart Granberg hälsade alla närvarande välkomna till årsstämman och förklarade 
mötet öppnat. 
Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
 
§2 VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR STÄMMAN  
Göran Blomkvist valdes till ordförande för stämman. Mats Sandström valdes till sekreterare. 
Till protokolljusterare valdes Bernt Norling samt Margareta Tidman 
 
 
§3 UPPROP AV NÄRVARANDE FASTIGHETSÄGARE 
Vid uppropet konstaterades att 17 fastigheter var representerade enligt ovan. 
 
 
§4 KALLELSE 
Tidpunkt för utskicket av kallelse till årsstämman godkändes då det hade skett i behörig ordning 
enligt stadgar. 



 
§5 STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Lennart Granberg läste upp styrelsens förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen godkändes av 
stämman och lades till handlingarna. 
 
 
§6 FASTSTÄLLANDE AV BALANS- & RESULTATRÄKNING 
De båda föreningarnas resultat och balansräkning gicks igenom av ordförande för stämman. 
 
 
§7 REVISORERNAS BERÄTTELSE 
Revisionsberättelsen lästes upp för stämman. Revisorerna Göran Blomkvist och Erik Olsson hade 
inget att invända. Stämman godkände också genomgången. 
 
 
§8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och resultat- och balansräkningar 
samt revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 
 
§9 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT TILL FÖRENINGEN SAMT 
BADHYTT 
Styrelsen föreslog årsstämman en höjning av medlemsavgiften till föreningen med 300 kr per år, 
till sammanlagt 600 kr per år och fastighet. Detta godkändes av stämman. 
Årsavgifterna till badhytterna bestämdes till oförändrat belopp, 200 kr per badhytt. 
 
 
§10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN 
Årsstämman godkände valberedningens förslag på oförändrade arvoden: 
. Ordförande 1125 kr 
. Sekreterare 600 kr 
. Kassör 3000 kr 
. Vattenavläsare 1350 kr 
. Vice sekreterare 75 kr per skrivet protokoll 
. Revisorer 375 kr 
 



§11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE 
VERKSAMHETSÅR 
Kassören har tittat på vattenavgifterna för föreningen och jämfört dessa med vad en enskild 
fastighetsägare betalar och konstaterat att medlemmarna i Kungsskogens Samfällighetsförening 
betalar en avsevärd mindre avgift i jämförelse. Med ett genomsnitt i vattenförbrukning rör det sig om 
ca 1000 kr per år. En överlåtelse till Kommunen och Sydkraft diskuterades efter en fråga från Erik 
Olsson, det har tidigare visat sig att varken Kommunen eller Sydkraft har haft något intresse att ta 
över VA-anläggningen. Stämman godkände dock att från samfällighetens sida finns det inga hinder 
för en överlåtelse och gav styrelsen i uppgift att göra en ny förfrågan under kommande 
verksamhetsår. 
Styrelsen har tidigare beslutat att föreslå årsstämman en höjning av den fasta vattenavgiften med 200 
kr per år. Kassören läste upp budgeten och stämman godkände densamma respektive förslaget. 
 
 
§12 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN PÅ ETT ÅR 
Till ordförande för föreningen omvaldes Lennart Granberg på ett år. 
 
 
§13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 
Som ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Sune Carlsson och Niklas Hörnestam på två år. 
Som suppleant omvaldes Mats Sandström på två år. 
 
 
§14 VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER 
Till ordinarie revisorer valdes Margareta Tidman samt omvaldes Erik Olsson och som 
revisorsuppleanter omvaldes Åke Göransson och Jonas Jacobsson, alla på ett år. 
 
 
§15 VAL AV BADHUSKOMMITTÉ 
Till badhuskommittén omvaldes Lennart Granberg som sammankallande samt Niklas Hörnestam, 
Åke Tidman och Berndt Utter, alla på ett år. 
 
 
§16 VAL AV VATTENAVLÄSARE 
Till vattenavläsare omvaldes Per Nyström på ett år. 
 
 
§17 VAL AV VALBEREDNING 
Till valberedning omvaldes Åke Göransson som sammankallande samt Berndt Utter och Lars 
Eriksson, alla på ett år. 
 
 
§18 EVENTUELLA RAPPORTER 
Inga övriga rapporter utöver vad som redovisats i förvaltningsberättelsen framfördes. 
 



§19 PUBLICERING AV STÄMMOPROTOKOLLET 
Protokollet från årsstämman kommer att finns tillgängligt på anslagstavlan i Kungsskogen samt på 
vår hemsida på adress: http://www.kungsskogen.org/. 
 
 
§20 ÖVRIGA FRÅGOR 
Inbjudan till Sommarfesterna 1/7 respektive 13/8 på vår fina strand delades ut både muntligt och 
skriftligt. Alla i området informerades om att vara uppmärksamma på okända besök på stranden då 
viss skadegörelse har skett. 
 
 
§21 AVSLUTNING 
Göran Blomkvist tackade styrelsen för det gångna året och det arbete som utförs av styrelsen samt av 
badhuskommittén och andra ”funktionärer”. Han tackade alla närvarande medlemmar för sitt 
deltagande samt för förtroendet att få vara ordförande under årsstämman. Ett speciellt tack till Åke 
Tidman för hans hjälp vid restaureringen av stranden. Ett tack även till Bernt Norling för hans 
röjande av stigen ner till stranden. 
Lennart Granberg tackade Göran Blomkvist för en väl genomförd ledning av stämman.  
 
Härmed förklarades stämman avslutad. 
 
 
Vid pennan 
 
………………………………. 
Mats Sandström 
 
 
Justeras: 
 
………………………………. ………………………………. 
Bernt Norling Margareta Tidman 
 

http://www.kungsskogen.org/

