
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED KUNGSSKOGENS EKONOMISKA FÖRENING 
OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 11 JUNI 1997. STÄMMAN HÖLLS I 
HEMBYGDSGÅRDEN I KROKEK. 
 
Närvarande: 
Per Nyström 
Sune Karlsson 
Tage Andersson 
Inger Granberg 
Stefan Lennermark 
Berndt Utter 
Bror Pålsson 
Göran Blomkvist 
Karl-Axel Karlsson 
Melker Dannevik 
Mats Sandström 
Torbjörn Högberg 
Sten Backe 
Hans Stalke 
Niklas Hörnestam 
 
 
§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE 
Ordföranden Staffan Lennermark öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. 
Den fastställda dagordningen godkändes. 
 
 
§ 2 KALLELSE 
Tidpunkten för utskick av kallelse godkändes då det skett i behörig ordning enligt stadgarna. 
 
 
§ 3 UPPROP 
Upprop förrättades och där framkom att ovanstående fastighetsägare var representerade. 
 
 
§  4 VAL AV FUNKTIONÄRER 
Till ordförande för stämman valdes Berndt Utter, till sekreterare Maj-Lis Utter och att justera 
dagens protokoll Ingrid Blomkvist och Inger Granberg. 
 
 
§ 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Ordföranden föredrog förvaltningsberättelsen som godkändes. 
 
 
§ 6 BALANSRÄKNING 
De båda föreningarnas balansräkningar gicks igenom av kassören Melker Dannevik och godkändes 
av stämman. 
 
 
§ 7 REVISORERNAS BERÄTTELSE 
Revisionsberättelsen godkändes av stämman. 
 
 



§ 8 ANSVARSFRIHET 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret varvid resultat och 
balansräkningen samt revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 
 
§ 9  ÅRSAVGIFTER 
Stämman beslutade att årsavgifterna skall vara oförändrade inför kommande arbetsår d v s avgift 
till ekonomiska föreningen 300 kr och till badhytt 200 kr. 
 
 
§ 10 ARVODEN 
Arvoden till styrelsen föreslogs oförändrade d v s 750 kr till ordföranden, 2.000 kr till kassören 
samt 400 kr till sekreteraren. 
 
 
§ 11 VAL AV ORDFÖRANDE 
Till ordföranden på ett år omvaldes Staffan Lennermark. 
 
 
§ 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 
I tur att avgå i styrelsen var Melker Dannevik och Maj-Lis Utter. Dannevik har avsagt sig omval. 
Maj-Lis Utter omvaldes på två år. Ny i styrelsen blev Sune Karlsson. 
 
 
§ 13 VAL AV REVISORER 
Till revisorer omvaldes Göran Blomkvist och nyvaldes Erik Olsson efter Sune Karlsson som nu 
ingår i styrelsen. 
 
 
§ 14 VAL AV BADHUSKOMMITTE 
Badhuskommitten omvaldes d v s Lennart Granberg, sammankallande, Evert Skog och Torbjörn 
Högberg. 
 
 
§ 15 VAL AV VATTENAVLÄSARE 
Ingmar Andersson omvaldes på ett år till vattenavläsare. 
 
 
§ 16 VAL AV VALBEREDNING 
Valberedningen omvaldes d v s Bror Pålsson, Per Nyström och Niklas Hörnestam. 
 
 
§ 17 RAPPORTER 
Inga rapporter hade inkommit. 
 
 



§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR 
En skrivelse från boende på Ripvägen hade inkommit till stämman om det dåliga vattentrycket i 
några av fastigheterna. Frågan diskuterades av stämman och beslut togs att styrelsen  skulle ta 
fram ett beslutsunderlag för lösande av problemen och ev kalla till extra stämma om så skulle 
behövas bl a då om kostnaderna skjuter i höjden. 
Samtidigt meddelades att trycket i brandposten på Ripvägen är mycket dåligt och kan inte 
användas vid en ev brand. 
Stämman uttryckte önskemålet att detta måste lösas snarast möjligt. 
 
 
§ 19 AVSLUTNING 
Före avslutningen avtackade ordföranden kassören Melker Dannevik som arbetat inom styrelsen 
sedan 1980 och nu avsagt sig omval p g a åldersskäl. 
Därefter avslutades stämman med kaffe och dopp samt en visning av Hembygdsgårdens skatter av 
Berndt Utter. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Maj-Lis Utter, sekr. 
Justeras: 
 
 
 
 
Ingrid Blomkvist 
 
 
 
 
Inger Granberg 
 
 


