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Plats: Hembygdsgården, Krokek 

  

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Ordföranden Anders Häggkvist 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. 
Anders Häggkvist valdes till sekreterare. 
Till protokolljusterare valdes Christer Persson och Göte Hellgren 

 

§3 UPPROP 
Vid uppropet konstaterades att 16 fastigheter var representerade enligt nedan: 
1:183 Hellgren, Göte 

 1:184 Persson, Christer & Monica 

1:189 Eriksson, Peter & Westöö, Ann 

1:192 Nyström, Per 
1:195 Häggkvist, Anders & Anna 

1:196 Amneus – Hagman, Anders & Marie 

1:197 Dannevik, Solvig 

1:198 Carlson, Sune 
1:199 Blomstrand, Håkan + sambo 

1:204 Olsson, Erik 

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 "" 
1:223 Skoog, Evert 
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 

Anders Häggkvist läste upp styrelsens förvaltningsberättelse. Stämman hade inget att 
invända, en av kommentarerna som gjordes var följande: 
Köp in Visma administration för att underlätta kassörens arbete och för att i 
framtiden underlätta rekrytering av nya kassörer. 
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 uppgår till 326 932 kr och Samfällighetens totala 
tillgångar uppgår till 403 271 kr. 

                   Årets överskott blev 2 370 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 2010-2011. 
Intäkterna beräknas till 145 000 kr och utgifterna till 145 000 kr. 
Att notera är att i denna budget är en liten höjning inräknad då den rörliga avgiften 
för vattnet ökat med ca 51 öre/m2. Stämman godkände den föreslagna budgeten. 

 

§12 TILLFÄLLIG AVGIFT FÖR NÖDVÄNDIG REPARATION AV 
BADANLÄGGNINGEN 
Styrelsen har efter okulärbesiktning av badanläggningens kantsättning kommit fram 
till att kantsättningen måste förstärkas. Detta nödvändiga arbete kostar ca 60 000 kr. 
Förslaget som årsstämman godkände innebär att medlemsavgiften tillfälligt höjs med 
500 kronor vilket skulle skapa ett ekonomiskt tillskott på 21500 SEK. Resterande 
pengar tas från kassan. Denna tillfälliga avgift kommer kassören begära in från 
medlemmarna någon gång under hösten 2010. 

Årsstämman vill också ställa frågan till alla medlemmar om man kan hjälpa till med 
att ordna eller anskaffa tryckta stolpar till detta arbete! 
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§13 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN PÅ ETT ÅR 

Till ordförande för föreningen omvaldes Anders Häggkvist på ett år. 
 

§14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 
Till ordinarie ledamöter valdes Per Nyström (omval) och Peter Westöö, 
båda på två år. Till Suppleanter valdes Carina Lundman och Dick Olsson 

                
                   Styrelsen för nästa verksamhetsår består av följande: 

 Anders Häggkvist, ordförande och vald på ett år 

 Peter Westöö, ordinarie ledamot och vald på två år 

 Niklas Hörnestam, ordinarie ledamot (ett år kvar) 

 Per Nyström, ordinarie ledamot (ett år kvar) 

 Åke Göransson, ordinarie ledamot (ett år kvar) 

 Carina Lundman, suppleant och vald på två år 

 Dick Olsson, suppleant (ett år kvar) 
  
§15 VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER 

Till ordinarie revisorer omvaldes Staffan Lennermark och Margareta Tidman. 
Som revisorsuppleanter valdes Sofia Idbrant och Monica Persson. 

 

§16 VAL AV BADHUSKOMMITTÉ 
Till badhuskommittén omvaldes Lennart Granberg, Niklas Hörnestam, Åke Tidman, 
Leo Bredin och Berndt Utter, alla på ett år. Berndt Utter är sammankallande. 

 

§17 VAL AV VATTENAVLÄSARE 
Till vattenavläsare omvaldes Per Nyström på ett år. 

 

§18 VAL AV VALBEREDNING 
Till valberedning omvaldes som sammankallande Maj Lennermark, Bernt Utter samt 
Ann Westöö, alla på ett år. 

 

§19 ÖVRIGA RAPPORTER 

            Inget att notera. 
 

§20 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. 

 

§21 ÖVRIGT 
Badhuskommittén påminde om sommarens fester på badplatsen, Kräftskivan (14 
augusti). Årets Arbetsdag är förlagd till lördagen den 4 september och det är tänkt att 
vi ska byta plåttak på badanläggningen samt avsluta med en knytis! Ta med 
skruvdragare och hammare så att vi blir många som kan hjälpas åt!! 

                   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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§22 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. Han tyckte vidare att det är roligt med lite nya 
ansikten och hade en uppmaning till de ”yngre” att avlösa de ”gamla uvarna”! 

             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. 

                    
                   Härmed förklarades stämman avslutad. 
  
  
  
 
 
 

Vid pennan: 
 

  
………………………………. 
Anders Häggkvist 
  
 
  
Justeras: 
 

  
……………………………….  ………………………………. 
Christer Persson   Göte Hellgren 

 
 


