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Närvarande: 
1:192 Per Nyström 
1:197 Melker Dannevik 
1:198 Sune Carlson 
1:199 Tage Andersson 
1:201 Ingmar Andersson 
1:205 Inger Granberg 
1:206 Staffan Lennermark 
1:207 Berndt o Maj-Lis Utter 
1:208 Mats Sandström 
1:211 Åke o Margareta Tidman 
1:212 Göran Blomkvist 
1:213 " " 
1:218 Inga o Bernt Norling 
1:221 Hans Stalke 
1:223 Evert Skoog 
1:225 Niklas o Ulrika Hörnestam 
1:226 Åke Göransson 

 
§1 STÄMMANS ÖPPNANDE 

Ordföranden Staffan Lennermark hälsade alla närvarande välkomna till 
årsstämman och förklarade mötet öppnat. 
Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställdes. 
 

§2 KALLELSE 
Tidpunkt för utskicket av kallelse till årsstämman godkändes då det hade skett i 
behörig ordning enligt stadgar. 
 

§3 UPPROP 
Vid uppropet konstaterades att 17 fastigheter var representerade enligt ovan. 
 

§4 VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR STÄMMAN 
Göran Blomkvist valdes till ordförande för stämman. 
Niklas Hörnestam valdes till sekreterare. 
Till protokolljusterare valdes Åke Göransson samt Melker Dannevik. 
 

§5 STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Staffan Lennermark läste upp styrelsens förvaltningsberättelse. Den godkändes av 
stämman och lades till handlingarna. 
Hans Stalke ställde frågan om sandlåda till vinterväglag, detta tas upp under punkt 18. 
 

§6 FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING 
De båda föreningarnas resultat och balansräkning gicks igenom av Sune Carlsson. 
Ordföranden för stämman summerade dessa och stämman godkände och lade dessa 
till handlingarna. 
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§7 REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Ordförande för stämman läste upp revisionsberättelsen lästes upp och stämman 
godkände underlaget. 
 

§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 Ekonomiska föreningen samt för badhytterna bestämdes till 
oförändrat belopp, 300sek i årsavgift och 200sek för badhytt. 
 

§10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN 
Årsstämman godkände valberedningens förslag på oförändrade arvoden: 
♦ Ordförande 1125sek 
♦ Sekreterare 600sek 
♦ Kassör 3000sek 
♦ Vattenavläsare 1350sek 
♦ Vice sekreterare 75sek per skrivet protokoll 
♦ Revisorer 375sek 

 
§11 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRENINGARNA PÅ 1 ÅR 

Till ordförande för de båda föreningarna omvaldes Staffan Lennermark på ett år. 
 

§12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER 
Till ordinarie ledamöter omvaldes Lennart Granberg och Per Nyström på två år. 
Till suppleant valdes Evert Skoog på två år. 
 

§13 VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER 
Till ordinarie revisorer omvaldes Göran Blomkvist och Erik Olsson och som 
revisorsuppleanter omvaldes Åke Göransson och Jonas Jakobsson, alla på ett år. 
 

§14 VAL AV BADHUSKOMMITTÉ 
Till badhuskommittén omvaldes Lennart Granberg som sammankallande samt Evert 
Skoog, Niklas Hörnestam och Torbjörn Högberg, alla på ett år.  
 

§15 VAL AV VATTENAVLÄSARE 
Till vattenavläsare valdes Per Nyström med Ingmar Andersson som assisterande på 
ett år. 
 

§16 VAL AV VALBEREDNING 
Åke Göransson, Per Nyström och Niklas Hörnestam omvaldes på ett år med Åke 
Göransson som sammankallande.  
 

§17 EVENTUELLA RAPPORTER 
Inga rapporter utöver vad som redovisats i förvaltningsberättelsen framfördes. 
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§18 ÖVRIGA FRÅGOR 

Ordförande berättar om det stopp som uppstod i pumpen på Kunsgskogsvägen åt 
Sandvikshållet i pingsthelgen. Stoppet orsakades av en huggmejsel som fastnat i 
pumpen. 
 
Han berättade även om styrelsens tankegångar och de förändrade uppgifter som 
kommer att ske angående vattenavläsare. En blankett kommer hädanefter skickas ut 
till alla medlemmar och det är varje fastighetsägares ansvar att se till att den 
blanketten returneras med korrekt avläsning. Detta för att underlätta arbetet åt 
vattenavläsaren. 
 
Evert Skoog berättade om de problem som han har varje vår då locket till hans 
påsättningskran till vattnet tas bort och kastas iväg och hålet fylles med skräp. Efter 
diskussion så framstod det att den kranen är respektives fastighetsägares ansvar.  
Styrelsen skall dock kontrollera att det är så och återkommer till Evert om detta. 
 
Hans Stalke ställde frågan om sandlåda till vinterväglag, styrelsen lämnar vidare detta  
ärende till Vägföreningen. 
 
Lennart Granberg informerar stämman om det underhållsarbete som skall utföras på 
strandanläggningen i år. Meddelande om tidpunkter för detta kommer att sitta på 
anslagstavlan. 
 
Frågan om nedhängande sly från träd vid Kungsskogsvägen innan Göranssons 
fastighet skall tas bort eller inte. Det är stämmans uppfattning att detta skall bort. 
 
Bernt Utter informerar medlemmarna om den boule-bana som är iordningställd och 
får nyttjas. 
 
Lennart Granberg frågar stämman om val av veckodag är en bra dag för årsstämma. 
Stämman tycker att val av veckodag är ypperligt. 
 

§19 AVSLUTNING 
Göran Blomkvist tackade styrelsen för det gångna året och arbetet som utförts samt 
tackade för förtroendet att få vara ordförande under årsstämman. Han tackade alla 
närvarande medlemmar för sitt deltagande. 
Staffan Lennermark tackade Göran Blomkvist för en väl genomförd ledning av 
stämman . 
Härmed förklarades stämman avslutad. 
 

Vid pennan 
 
………………………………. 
Niklas Hörnestam 
 
Justeras: 
 
……………………………….  ………………………………. 
Åke Göransson    Melker Dannevik 


