
Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF)

Protokoll från extra årsstämma 2014 Ingaröstrands 
samfällighetsförening

Tid och plats: 26 april 2014 kl. 10.00 i Hamnstugan, Eklövsvägen.

§1 Årsstämmans öppnande
Mötet öppnades av ordföranden Nina Söderblom. 37 fastigheter närvarade, varav 17 
medlemmar representerades genom fullmakt. 

§ 2 Val av ordförande för stämman
Nina Söderblom, Fågelviksvägen 158, valdes till ordförande för årsstämman.

§ 3 Val av sekreterare för stämman
Annika Inkapööl, Hästskoslingan 13, valdes till sekreterare för årsstämman.

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare för stämman
Jan Thörnberg, Eklövsvägen 4, och Bo Streiffert, Eklövsvägen 10, valdes till justeringsmän tillika 
rösträknare

§ 5 4 Frågan om stämmans stadgeenliga kallande
Synpunkt framkom från Stig Malmqvist att kallelse inte skett i rätt tid. Gunnar Holm bemötte 
detta och hänvisade till föreningens stadgar, där det står att kallelseåtgärd skall vidtagas senast
14 dagar i förväg. Då materialet skickades till posten för distribution 15 dagar i förväg, har 
kallelsen skett i enlighet med stadgarna. Tyvärr har posten sedan haft en ovanligt lång 
handläggningstid. Majoriteten av stämman ansåg att kallelse skett i vederbörlig ordning. 

§ 6 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes med komplettering av § 5 och 6, som dessvärre fallit bort 
av misstag.

§ 7 Val av styrelseordförande, samt eventuellt en styrelseledamot
Valberedningen, Olle Asplund och Lotta Engroth föreslog Annika Inkapööl, Hästskoslingan 
13, som styrelseordförande, för ett års fyllnadsval samt Christer Persson, Fågelviksvägen 174,
som styrelseledamot för val på två år. Båda förslagen godkändes av stämman.

§ 8 Val av valberedning
Valberedningen hade inga förslag på ny valberedning. På stämman föreslogs Sten Pernelöf, 
Fågelviksvägen 172, och Mats Eriksson, Hästskoslingan 31, vilka båda röstades igenom av 
stämman.

§ 9 Förslag till ändringar i stadgarna



a) För möjligheten att kunna anlita en extern revisor godkändes följande ändring av 
stadgarna, efter justering på förslag av nuvarande revisor Jan Thörnberg. 

”För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie 
föreningsstämma utse två revisorer, varav en av dessa kan vara en externt anlitad 
auktoriserad revisor, samt en suppleant.”

b) På grund av tidsbristen som råder när det gäller att få fram materialet inför stämman, 
främst det som kommer från Hem och Fastighet förslogs att årsstämman 
fortsättningsvis ska hållas senast under april månad. Stämman godkände denna 
ändring, med invändning av Bo Streiffert som ansåg att det då kan bli svårt för 
styrelsen att få igång arbetet inför året. 

”Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under april månad på tid och plats som 
styrelsen bestämmer.”

§10 Stämmans avslutande


