
Stämmoprotokoll lngaröstrands Samfällighetsförening 
Lördagen 28/8 2021, kl. 13.00 - Midsommarängen, Eklövsvägen 

§1 Årsstämmans öppnande

Kate Sullivan hälsade alla medlemmarna hjärtligt välkomna. Vi höll en 
tyst minut för medlemmar som gått bort under året. 

§2. Anders Ekegren valdes till ordförande för stämman.

§3. Mona Wikström valdes till sekreterare för stämman.

§4. Lars Åke Jonsson och Bertil Johansson valdes till justeringsmän och
tillika rösträknare.

§5 Frågan om stämman blivit stadgeenligt kallad godkändes.

§6. Fastställande av röstlängd

Medlemmar från 42 fastigheter var närvarande varav 18 
representerades genom fullmakter. 

§7. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ändringe17 att §12 ska komma före §11 
samt med tilläggen under övriga frågor av kontroll av samfällighetens 
uppgifter i Eniro, fiskeklubben, sjösättningsbommen och bojen som 
ligger utanför badstranden/bryggorna. 

§8 Styrelsens och revisorernas berättelser.
a) verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.
b) ekonomiska berättelsen enligt bilaga 1 godkändes efter en del
diskussioner om dess utformning.
c) revisionsberättelsen enligt bilaga 2 godkändes.

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 

Allan Sooman reserverade sig mot beslutet med motiveringen: 

"Jag reserverar mig mot fastställandet av årsredovisningen och beslutet 
om ansvarsfrihet då jag anser att det är lagstridigt.". 

§ 10 Motioner från medlemmarna 4 st

Motion 1 Hastighetsskylt på Fågelviksvägen. 
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Stämman bifaller styrelsens utlåtande om att det inte är möjligt för 
samfälligheten att sätta upp en hastighetsbegränsningsskylt då vägen 
inte är vår utan statlig. 

Motion 2 Avgifter till brygg platser. 

Stämman bifaller att de åtgärder styrelsen gjort uppfyller motionen. 

Motion 3 Styrelsens telefonnummer på hemsidan. 

Stämman bifaller styrelsens avslag med hänvisning till GDPR och till 
användandet av styrelsens mailadress för kontakt. 

Motion 4 
A Handlingar rörande sjösättningsrampen 

B Kontroll över föreningens ekonomi 

C Genomföra revision 

D Eventuella skadestånd 

Stämman bifaller styrelsens avslag till motionens samtliga delar med 
hänvisning till den redovisning som finns på samfällighetens hemsida, 
den årliga ekonomiska redovisningen och tidigare styrelsers beslut och 
den ansvarsfrihet tidigare stämmor gett styrelserna. 

Allan Sooman reserverade sig mot beslutet med motiveringen: 

"Jag reserverar mig mot stämmobeslutet då jag anser att det är 
lagstridigt". 

§11 Framställande från styrelsen

Fördelning av kostnader mellan bryggor och fastigheter vad gäller 
redovisningen. 

Styrelsen hade föreslagit stämman att bifalla de tre förslagen 1,3 och 4 i 
bilaga 3. Förslag 1 gäller vad de två sektionerna består av. Förslag 3 
hur redovisningen kan göras och förslag 4 att fondering även 
fortsättningsvis görs på transfereringskontot. Stämman biföll detta med 
undantaget av att sjösättningsrampen bör kunna användas av alla 
medlemmar och därför skall höra till fastigheter. 

Stämman beslöt att alla kostnader avseende sjösättningsrampen ska 
belasta sektion 2, Fastigheter." 

Verksamhetsplan 2021. 
Planen diskuterades med följande tankar och förslag: 
Skogsskötselplan behövs. 
Rensa diken behövs. Tänk dock på fibern som ligger i dikena. 
Ny sand till stranden behövs nu. 
Bryggornas skick måste inventeras och inkluderas i underhålls och 
investeringsplanen 2021 tom 2024. 
Underhålls och investeringsplan 2021 tom 2024. 



Då stämman inte biföll styrelsen förslag att ändra det tidigare 
stämmobeslutet angående kostnaden för sjösättningsrampen och flytta 
den till bryggsektionen stämmer planen dåligt. Styrelsen får därför 
återkomma med en ny plan till nästa stämma. 

§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna samt webbsidan

Ordförande 6600 kr 

Styrelsemedlemmar 4400 kr vardera 

Suppleant 1100 kr vardera 

Revisorer 400 kr vardera 

Revisorssuppleant O kr 

Webbsidan 2000 kr 

Mötesarvode 300 kr/möte och person (styrelsemöten, externa möten 
med kommun etc) 

Detta förslag med oförändrade avgifter bifölls av stämman. 

§13 Förslag till styrelsens utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd.

Stämman beslöt att årets avgifter för Fastighet och Bryggor blev 

Bryggor 1100 kr 
Fastigheter 2400 kr 

Kostnaderna kommer att debitera i oktober. 

Därmed så blir det också en mindre förändring av intäkterna i styrelsens 
förslag på budgeten enligt bilaga 4. 

Stämman biföll detta förslag. 

Bo Streifferts förslag om att skicka bara en faktura med en eller två 
avgifter på resulterade i att styrelsen ska undersöka detta och komma 
med ett förslag till nästa stämma. 

§14 Val av styrelseordförande och styrelse

Ordförande, Ylva Johansson, 2 år 

Sekreterare, Mona Wikström, 2 år 

Vägansvarig, Markus Nilsson, 2 år 

Suppleant, Lars Henning, 1 år 

Suppleant, Magnus Wretholm, 1 år 

Kassör, Ulla Eriksson och Bryggansvarig, Kate Sullivan kvarstår med 1 
år till. 

Stämman biföll förslaget. 
/ 



§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Revisor, Anders Ekegren, 1 år 

Revisor, Ove Gustavsson, 1 år 

Revisorssuppleant, Nina Söderblom, 1 år 

Stämman biföll förslaget. 

§16 Val av valberedning

Fredrik Barveus, 1 år 

Tomas Ekbäck, 1 år 

Stämman biföll förslaget 

§17 Övriga frågor

Stig Malmqvist informerade att det är felaktiga uppgifter på Eniro vad 
gäller ISF. Styrelsen får rätta till detta. 

Jan Eriksson informerade om fiskeklubben. Utsättning av gös görs i sep. 
Fiskekortet kostar 100 kr. 

Stig Malmqvist tog upp sjösättningsbommen. Den ägs av föreningen. 

Stig Malmqvist undrade om bojen som ligger utanför 
bryggorna/badstranden. Vem äger den och vad ska den användas till? 
Styrelsen kommer att maila alla medlemmar vad som gäller. 

Stig Malmqvist undrade om LED-strålkastarna som det vid förra 
stämman beslutades skulle sättas upp vid bommen. Var är dom? 
Styrelsens svarade att det inte går att sätta upp den i trädet vid 
bommen. Vi sätter istället upp rörelsebelysning vid båthuset. 

Bertil Johansson undrade över muddringen vid sjösättningsrampen. 
Styrelsen kollar upp vad/om det behöver muddras mer nere vid 
sjösättningsrampen. Markus Nilsson uttryckte intresse att vara med. 
Även andra intresserade får gärna vara med. 

Om det blir utgifter för samfälligheten via stämning där orsaken kan 
härledas till en enskild person vill Allan Sooman att dom kostnaderna 
skall tas av den personen. 

Allan Sooman vill att medlemsmatrikeln ska vara tillgänglig för alia 
mediemmar. 

§18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet görs gällande

Hemsidan och anslagstavlorna samt e-post till medlemmarna. 
Protokollet skickas även med brev till dom som begärt detta. 



§19 Stämmans avslutande

Christer Persson avtackades efter 8 år i styrelsen. 

Ordförande för stämman Vid protokollet 

Mona Wikström 

Justeras 

Bertil Johansson 

Anders Ekegren

Lars-Åke Jonsson


