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Plats: Hembygdsgården, Krokek 

 
   
 

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Ordföranden Niklas Hörnestam hälsade alla närvarande välkomna till årsstämman 
och förklarade mötet öppnat. Den av ordföranden föreslagna dagordningen 
fastställdes. 
 

 
§ 2 VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR STÄMMAN 
 Göran Blomqvist valdes till ordförande för stämman. 

Niklas Hörnestam valdes till sekreterare. 
Till protokolljusterare valdes Per Nyström samt Johan Forsström. 
 

 
§ 3 UPPROP 

Vid uppropet konstaterades att 16 fastigheter var representerade enligt nedan: 
1:183 Hellgren, Göte 
1:189  Eriksson, Peter & Westöö, Ann 
1:192  Nyström, Per 
1:196  Amneus – Hagman, Anders & Marie 
1:197  Dannevik, Solvig 
1:198  Carlson, Sune 
1:199  Forsström, Johan & Frida 
1:205  Granberg, Inger 
1:206  Lennermark, Staffan 
1:207  Utter, Berndt & Maj-Lis 
1:211  Tidman, Åke & Margareta 
1:212  Blomkvist, Göran 
1:213  "" 
1:218  Idbrant, Sofia 
1:225  Hörnestam, Niklas & Ulrika 
1:226  Göransson, Åke 

 
 
§ 4 KALLELSE 

Tidpunkt för utskicket av kallelse till årsstämman godkändes då det hade skett i 
behörig ordning minst 14 dagar före årsmötet enligt stadgarna. 
 

 
§ 5 STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Niklas Hörnestam läste upp styrelsens förvaltningsberättelse. Stämman hade inget att 
invända och förvaltningsberättelsen godkändes av stämman och lades till 
handlingarna. 
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§6 FASTSTÄLLANDE AV BALANS- & RESULTATRÄKNING 
Föreningens resultat och balansräkning gicks igenom av kassören för stämman och 
stämman godkände densamma. Tillgångar på KF Sparkapital är idag 323258 kr, 
Samfällighetens totala tillgångar uppgår till 400900,89 kr. 

 Årets överskott blev 43183 kr som skall räcka till underhåll och reparationer på vår 
anläggning. 

 
 
§7 REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Revisor Staffan Lennermark läste upp revisionsberättelsen som med godkännande 
lades till handlingarna. 

 
 
§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 
Årsavgifterna till Samfällighetsföreningen samt för badhytterna bestämdes till 
oförändrat belopp, 600 kr i årsavgift och 200 kr för badhytt. 
 

 
§10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN 

Årsstämman godkände styrelsens förslag på oförändrade arvoden vilka är: 

 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 läste noggrant upp budgeten för räkenskapsåret 2009-2010. Intäkterna 
beräknas till 142600 kr och utgifterna till 139000 kr. Stämman godkände den 
föreslagna budgeten. 

 
 
§12 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN PÅ ETT ÅR 

Till ordförande för föreningen valdes Anders Häggkvist på ett år. 
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§13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 
Till ordinarie ledamöter valdes Åke Göransson och Niklas Hörnestam omvaldes, 
båda på två år. Det har varit ett önskemål från den gamla styrelsen att få nyttja 
Lennart Granbergs expertis i styrelsearbetet under det kommande verksamhetsåret 
då de två mest erfarna ledamöterna avgår (Sune Carlsson och Lennart Granberg) ur 
styrelsen och det har Lennart accepterat. 
 

 Båda suppleanterna i styrelsen, Johan Forsström och Dick Olsson, valdes på två år 
på förgående årsstämma, därav inget val av suppleanter i år. 

  
 Styrelsen för nästa verksamhetsår består av följande: 

 Anders Häggkvist, ordförande och vald på ett år 

 Mats Sandström, ordinarie ledamot och vald på två år (ett år kvar) 

 Niklas Hörnestam, ordinarie ledamot och vald på två år 

 Per Nyström, ordinarie ledamot och vald på två år (ett år kvar) 

 Åke Göransson, ordinarie ledamot och vald på två år 

 Johan Forsström, suppleant och vald på två år (ett år kvar) 

 Dick Olsson, suppleant och vald på två år (ett år kvar) 
 
 
§14 VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER 

Till ordinarie revisorer omvaldes Staffan Lennermark och Margareta Tidman. Som 
revisorsuppleanter valdes Carina Lundman och Jonas Jacobsson omvaldes, 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. En utökning av 
badhuskommittén görs genom att Leo Bredin väljs in, även han på ett år. 

 
 
§16 VAL AV VATTENAVLÄSARE 

Till vattenavläsare omvaldes Per Nyström på ett år. 
 

 
§17 VAL AV VALBEREDNING 

Till valberedning valdes som sammankallande Maj Lennermark, Bernt Utter samt 
nyval av Ann Westöö, alla på ett år. 
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§ 18 ÖVRIGA RAPPORTER 
 På föregående årsstämma så ställdes frågan: Vem har ansvaret för våra brandposter? 
 
 Per Nyström har forskat i det under året och informerade stämman följande: 
 Enligt Norrköpings Vatten så är det Samfällighetens ansvar, som ägare av VA-

systemet, som äger ansvaret för att vattenposterna skall fungera. 
 Dock så säger Brandförsvaret efter kontakt med dem att de inte längre använder sig 

inte av vattenposter. Brandförsvaret har, vid utryckning till Krokek, möjlighet att 
transportera med sig 16 kubikmeter vatten. I nybyggnationer så sätts inte 
vattenposter upp på det sätt som det gjordes förr. 

 
 Lennart Granberg meddelade att vägföreningen under detta år kommer att reparera 

skador på våra asfaltsvägar, det var lovat redan förra året men då fick Vägföreningen 
dra in det löftet pga. ombyggnad av bron vid Råsslavägen. 

 
 
§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/.   

 Protokollet kommer tillsammans med medlemslistan att skickas ut till alla 
medlemmar. 

 
 
§20 ÖVRIGT 

Badhuskommittén påminde om sommarens fester på badplatsen, KickOff (27 juni) 
och Kräftskivan (15 augusti). Årets kickoff är förlagd till en lördag och det är tänkt 
att, förutom sedvanlig städning och uppröjning även att vi skall måla om 
badhytterna. 

 Styrelsen ville också upplysa och påminna alla medlemmar att badhytten inte följer 
med huset vid försäljning. Då huset byter ägare tillfaller badhytten badhuskommitten 
som fördelar dessa efter turordning. 

  
 
 

http://www.kungsskogen.org/
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§ 21 AVSLUTNING 
Göran Blomkvist tackade styrelsen för det gångna året och det arbete som utförts av 
styrelsen, av badhuskommittén och andra ”funktionärer” samt för förtroendet att få 
vara ordförande under årsstämman.   

  
 Styrelsen avtackade Sune Carlsson som kassör med en präktig blomsterkvast och 

Lennart Granberg som sekreterare. Båda dessa ledamöter har varit aktiva i styrelsen 
sedan 1980 och står för en lång samlad erfarenhet. Även avgående ordförande Niklas 
Hörnestam avtackades av stämman. 

  
 Ett tack framfördes till alla de medlemmar som under året har deltagit i de 

arbetsinsatser som utförts. Alla närvarande medlemmar tackades för sitt deltagande 
på årsstämman. 

  
 Avgående styrelseledamot Lennart Granberg tackade Göran Blomkvist för en väl 

genomförd och underhållande ledning av stämman. 
  
 Härmed förklarades stämman avslutad. 
 
 
 
Vid pennan 
 
………………………………. 
Niklas Hörnestam 
 
 
Justeras: 
 
……………………………….  ………………………………. 
Per Nyström     Johan Forsström 


