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Plats: Krokeks Hembygdsgård, 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. 
Niklas Hörnestam valdes till sekreterare. 
Till protokolljusterare valdes Anna Häggkvist och Christer Persson. 

 

 

§3 UPPROP 
Vid uppropet konstaterades att 21 fastigheter var representerade enligt nedan: 
1:183 Hellgren Göte 
1:184 Persson Christer & Monica 
1:192 Nyström Per & Marie 
1:195 Häggkvist Anders & Anna 
1:196 Wiessler, Grönlund Thomas och Sandra 
1:198 Carlson Sune 
1:199 Blomstrand, Falkström Håkan, Gunilla 
1:204 Olsson Ann-Gret & 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 " " 
1:214 Röjgård Mats & Jenny 
1:218 Idbrant Sofia 
1:222 Grünewald  Birgitta 
1:223 Skoog Evert 
1:224 Olsson Dick & Hilkka 
1:225 Hörnestam Niklas & Ulrika 
1:226 Göransson Åke 

  
 Fastighet 1:204 var representerad genom fullmakt. 
 
 
§4 KALLELSE 

Tidpunkt för utskicket av kallelse till årsstämman godkändes då det hade skett i 
behörig ordning minst 14 dagar före årsmötet enligt stadgarna. 
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§5 STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Anders Häggkvist läste upp styrelsens förvaltningsberättelse och informationen i 
denna diskuterades. Åsikter dryftades om att förvaltningsberättelsen ska biläggas 
inbjudan. Stämman hade därefter inget att tillägga till förvaltningsberättelsen. 

 
 
§6 FASTSTÄLLANDE AV BALANS- & RESULTATRÄKNING 

Föreningens resultat och balansräkning gicks igenom av kassören för stämman och 
stämman godkände densamma. 
Föreningens intäkter under räkenskapsåret uppgår till 118 448 kr samt utgifterna 
uppgår till 158 103 kr. 
Årets resultat uppgår till -39 655 kr, dock så räknar kassören med att det verkliga 
resultatet, när alla intäkter och utgifter räknas på samma period, landar på ett noll-
resultatet. 
 
Tillgångar på KF Sparkapital uppgår till 266 424 kr och Samfällighetens totala 
tillgångar uppgår till 339 321 kr. 
Jämförelse mellan värden för året och föregående år har inte gjorts eftersom 
redovisningssystemet lagts om. 

 

 

§7 REVISORERNAS BERÄTTELSE 
Revisor Staffan Lennermark läste upp revisionsberättelsen som föreslog ansvarsfrihet 
för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

 

§8 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
Stämman beviljade styrelsen 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 800 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 

 VA-chef 1350 kr 

 Vice sekreterare 75 kr per skrivet protokoll 

 Revisorer 375 kr 
 
Stämman diskuterade arvodena och beslutade att höja arvodet för kassör med 1 000 

kr till 4 000 kr. 
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§11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR KOMMANDE 
VERKSAMHETSÅR 

                   Kassören läste upp budgeten för räkenskapsåret 2013 i samband med punkt 4, 
fastställande av balans- & resultaträkning. 
Intäkterna beräknas till 368 054 kr och utgifterna till 368 054 kr. 
Stämman godkände den föreslagna budgeten. 

 
 

§12 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGEN PÅ ETT ÅR 

Valberedningen föreslog omval av Anders Häggkvist. 
Stämman biföll och till ordförande för föreningen omvaldes Anders Häggkvist på ett 
år. 

 

 

§13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 
Valberedningen föreslog omval av Håkan Blomstrand och Niklas Hörnestam som 
ordinarie ledamöter, fyllnadsval av Sofia Idbrandt som ordinarie ledamot på ett år 
och nyval av Mats Röjgård som suppleant på två år.  
Stämman biföll och till ordinarie ledamöter valdes Håkan Blomstrand och Niklas 
Hörnestam på två år, Sofia Idbrandt på ett år och som suppleant Mats Röjgård på två 
år. 
  

Styrelsen för nästa verksamhetsår består av följande: 

 Anders Häggkvist, ordförande och vald på ett år 

 Håkan Blomstrand, ordinarie ledamot och vald på två år 

 Niklas Hörnestam, ordinarie ledamot och vald på två år 

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

 Sofia Idbrandt, ordinarie ledamot fyllnadsval på ett år 

 Carina Lundman, suppleant (ett år kvar) 

 Mats Röjgård, suppleant och vald på två år 
 
  
§14 VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER 

Till ordinarie revisorer omvaldes Staffan Lennermark och Margareta Tidman. 
Som revisorsuppleanter valdes Sune Carlsson och Monica Persson. 

 

 

§15 VAL AV BADHUSKOMMITTÉ 
Till badhuskommittén valdes Niklas Hörnestam och David Ring, den förstnämnda 
som sammankallande. Badhuskommittén har sedan rätt att kalla in medlemmar när 
det krävs för arbeten som är på gång. 

 
 

§16 VAL AV VA-chef 
Till VA-chef omvaldes Per Nyström på ett år. 
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§17 VAL AV VALBEREDNING 
Till valberedning valdes Maj Lennermark, Bernt Utter samt så valdes Göran 
Blomqvist in i valberedningen, alla på ett år. Maj Lennermark utsågs till 
sammankallande i valberedningen. 

 

 
§18 STRANDANLÄGGNINGEN 

Anders Häggkvist informerade stämman om reparationsarbetet av 
strandanläggningen, kostnaden för detta samt upphandlingen av entreprenör för 
arbetet. 
Göran Blomkvist informerade stämman om bakgrunden till föreningens 
strandanläggning och övriga medlemmar lade fram sina åsikter om hur vi ska förhålla 
oss till strandanläggningen. 

 
 

§19 TIDPUNKT FÖR KOMMANDE ÅRSSTÄMMOR 

Under denna punkt diskuterades föreningens stadgar och förändringen av dessa som 
beslutades på extrastämman under 2012. Av tidsskäl så har stadgarna ej ändrats ännu.  
 
Göran Blomkvist redogjorde hur viktigt det är för en förening att alla medlemmar 
har tillgång till dess stadgar samt har läst dem och att de är korrekta enligt vad 
stämmor har beslutat. 

 
 
§20 ÖVRIGA RAPPORTER 

Inga övriga rapporter togs upp på stämman. 
 
 
§21 FÖRENINGENS 50-ÅRSJUBILEUM 2014 

Gunilla Falkström redogjorde för stämman om festkommitténs planering av 
föreningens 50-årsjubileum. Tilltänkt plats för jubileumsfesten är Villa Solliden och 
planerat datum är 24 maj 2014. 
 
Stämman biföll festkommitténs förslag och beslutade att jubileumsfesten skall hållas 
den 24 maj 2014 samt att Villa Solliden ska kontaktas för att undersöka tillgänglighet. 

 
 
§22 PUBLICERING AV STÄMMOPROTOKOLLET 

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på anslagstavlan i Kungsskogen 
samt på vår hemsida på adress: http://www.kungsskogen.org/. Dessutom så 
kommer protokollet tillsammans med medlemsregistret att distribueras via e-post till 
alla medlemmar som styrelsen har e-postadress till, övriga medlemmar kommer att få 
protokollet distribuerat brevledes. 

 
 

§23 ÖVRIGT 
Staffan Lennermark tog upp frågan om styrelsens administrativa arbete och 
hanteringen av protokolljustering, information bilagd till inbjudan etc. 

 Stämman diskuterade detta och olika åsikter vädrades. 
 
 

http://www.kungsskogen.org/
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§24 AVSLUTNING 

Göran Blomkvist tackade styrelsen för det gångna året och han tackade för det arbete 
som utförts av både styrelsen, badhuskommittén och andra funktionärer i 
föreningen. 

    
Göran avslutade med att tacka för förtroendet att få vara ordförande under 
årsstämman och alla närvarande medlemmar tackades för sitt deltagande på 
årsstämman. 

                    
                   Härmed förklarades stämman avslutad. 
  
  
  
 
 
 

Sekreterare: 
 

  
………………………………. 
Niklas Hörnestam 

  
 
  
Justeras: 
 

  
……………………………….  ………………………………. 
Anna Häggkvist   Christer Persson 

 


