
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll från föreningsstämma den 12 juni 2022 
 

§1 Samfällighetens ordförande Katarina Fernström förklarade stämman öppnad. 

§2 Melker Ödebrink valdes till ordförande för stämman. 

§3 Olov G Pettersson valdes till sekreterare för stämman. 

§4 Emanuel Holwaster och Tina Jonasson valdes att jämte ordföranden justera protokollet 
     samt att fungera som rösträknare. 

§5 Stämman beslutade att godkänna kallelsen. 

§6 Styrelsens Verksamhetsberättelse samt redovisning av bokslut: 
     Katarina Fernström föredrog verksamhetsberättelsen och stämman beslutade att lägga 
     den till handlingarna. 
     Bengt Westergren föredrog resultat- och balansräkningarna och beskrev beläggnings- 
     fondens funktion i balansräkningen. Efter avsättning av 80.000:- till beläggningsfonden 
     blev årets resultat 57.307:25. Beläggningsfonden uppgår därmed till 739.929:-. 

§7 Revisionsberättelse: 
     Melker Ödebrink föredrog revisionsberättelsen som rekommenderade stämman att 
     fastställa bokslutsresultatet och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
     Stämman beslutade att fastställa resultatet i bokslutet och att lägga revisionsberättelsen 
     till handlingarna. 

§8 Beviljande av ansvarsfrihet: 
     Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2021/2022 års förvaltning. 

§9 Förslag från styrelsen 
a. Nya stadgar:  

Samfällighetens ordförande Katarina Fernström sammanfattade ändringarna i det 
förslag till nya stadgar som bifogats stämmohandlingarna. 
Stämman beslutade anta de nya stadgarna, som kommer att börja gälla från den 
tidpunkt när dessa har registrerats hos Lantmäteriet. 

b. Sammanslagning av föreningens fem vägar till en enhet: 
Styrelsen föreslog att samfälligheten hos Lantmäteriet skall begära en ny 
förrättning/ändra andelstal med syftet att övergå från separat ekonomisk redovisning 
för varje väg till att ha gemensam ekonomisk redovisning för samtliga vägar. 
Tonkilometermetoden för beräkning av fastigheternas avgifter skall bibehållas. 
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Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att genomföra förslaget och att 
samfälligheten skall bära kostnaden för förrättningen. 
Stämman beslöt vidare att styrelsen får mandat att företräda fastighetsägarna under 
förrättningsprocessen. Besluten var enhälliga. 

§10 Bidrag till Östergrimsta Vägsamfällighet: 
       Stämman beslöt att bevilja Östergrimsta Vägsamfällighet ett bidrag på 10.000:-.  

§11 Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2022-05-01 – 2023-04-30 samt  
       fastställande av debiteringslängd: 
       Bengt Westergren föredrog budgeten som visade på ett underskott av 50.000:-.  
       Ytbehandling av asfaltvägarna leder till ett uttag ur beläggningsfonden på 180.000:-. 
       Stämman beslutade att godkänna budgeten och att fastställa den föreslagna debite- 
       ringslängden för 2022/2023. 

§12 Arvoden till styrelsen och revisorerna: 
       Stämman beslutade att styrelsens ledamöter skall få att arvode på 900:- och att  
       suppleanter och revisorer skall få ett arvode på 500:-. 

§13 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter: 
       Stämman beslutade att till styrelseledamöter på två år välja Mikael Gustafsson,  
       Peter Strandlund och Tina Jonasson. Mats Löfgren och Emanuel Holwaster har 
       ett år kvar på sin mandatperiod. 
       Stämman beslutade att till ordförande på ett år välja Katarina Fernström. 
       Stämman beslutade att till styrelsesuppleanter på ett år välja Ylva Eriksson och 
       Joakim Andersson.        

§14 Val av två revisorer och revisorssuppleant: 
       Stämman beslutade att till revisorer på ett år välja om Ann-Christin Zander Holwaster  
       och Melker Ödebrink. 
       Stämman beslutade att till revisorssuppleant på ett år välja Maria Gustafsson.  

§15 Val av valberedning: 
       Stämman beslutade att till valberedning på ett år välja Ida Holwaster. 

§16  Övriga frågor: 

a. Olle Holwaster uttryckte åsikten att samfälligheten i framtiden borde återgå till att 
hålla stämmorna i Rangsta Båtklubbs klubbhus. Detta förutsätter att någon av 
styrelsens medlemmar är medlem i båtklubben. Olle Holwaster är dock hedersmedlem 
och sade sig kunna ordna det till nästa år. 

b. Olle Holwaster rekommenderade styrelsen att höja viktgränsen vid tjällossning från 
3,5 till 4,5 ton. 

§17 Information om plats där stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt: 
       Katarina Fernström meddelade att protokollet kommer att läggas upp på samfällighetens  
       hemsida. 

Vid protokollet: Justeras:  
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