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Arkösunds Samfällighetsförening
Plats: Skärgården, Nordanskogsvägen 9, kl: 10.00
Närvarande: Enligt markering i röstlängden.

Årsmötesprotokoll 4 juli 2021
§ 1. Val av ordförande och sekreterare
Valdes Lars Fahlén – ordförande, Sten Häggström – sekreterare.
§ 2. Mötets behöriga utlysande
Godkändes av medlemmarna.
§ 3. Val av justerare och rösträknare
Valdes Jan Brattberg och Örjan Söderholm
§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ordförande Lars Fahlén redovisade ett Excel-dokument med röstlängd. Godkändes av
medlemmarna.
§ 5. Godkännande av dagordning
Godkändes av medlemmarna.
§ 6. Styrelsens och revisorernas berättelse
Medlemmarna har fått information per e-post alternativt brev.
Medlemmarna godkände verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse.
§ 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av medlemmarna.
§ 8. Motioner från medlemmar samt framställningar från styrelsen
Motion från medlemmar:
8.1. Motion inkl. styrelsens förslag angående breddat underlag för rekrytering till
styrelsen och konstituering av styrelsen. Utföll med ett Ja från medlemmarna.
Förslag från styrelsen angående:
8.2. Skyltning med ”Genomfart undanbedes” för västra in/utfarten vid väg 209. Utföll
med ett Ja från medlemmarna.
8.3. Hantering av erhållet nettobelopp efter andelstalens uppdatering 2018. Utföll med
ett Ja från medlemmarna.
8.4. Regler om avgifter och avtal för onormalt vägslitage inklusive tillämpning mot
tomtexploatörerna. Utföll med ett Ja från medlemmarna.
8.5. Att om angivna villkor uppfyllts få starta renovering av vägdelen mellan väg 209 och
Plankbacken när tomtexploateringens tunga transportfas är klar. Och att få göra angiven
utdebitering föranledd av renoveringen. Utföll med ett Nej från medlemmarna,
röstetalen med andelar blev 19,3 Ja och 25,8 Nej.
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§ 9. Ersättning till styrelse och revisorer
Ersättningen för 2021 framgår av budgetförslaget och föreslås oförändrat. Godkändes
av medlemmarna.
§ 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering per andel enligt
debiteringslängden
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt årsdebitering är samma
som föregående år 120 SEK/andel. Godkändes av medlemmarna.
§ 11. Val av ordföranden, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer samt valberedning
Ordförande framförde ett tack till Thomas Winqvist som lämnar styrelsen och hälsade
Bertil Berg välkommen som ny i styrelsen.
Valberedningens förslag antogs av mötet enligt:
Ordförande

omval år 1 som ordförande år 2 som ledamot

Ledamot

omval 2 år

Mats Björklund

Ledamot

nyval 2 år

Bertil Berg

Ledamot

sittande 1 år Birger Edelberg

Ledamot

sittande 1 år Stephan Engström

Suppleant

omval 1 år

Peder Thorell

Suppleant

omval 1 år

Sten Häggström

Revisor

omval 1 år

Tommy Johansson

Revisor

omval 1 år

Carl-Henrik Jonsberg

Rev.suppleant

omval 1 år

Lena Sandberg

Till valberedning valdes
Göran Larsén och Peter Eckerström.

§ 12. Övriga frågor
Inga frågor.

§ 13. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt:
På hemsidan www.varldensande.se och hos styrelsen.

Lars Fahlén
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§ 14. Avslutning
Ordföranden tackade alla medlemmar för visat intresse och avslutade årsmötet.
______________________________ __________________________________
Lars Fahlén (Ordf.)

Sten Häggström (Sekr.)

______________________________ ___________________________________
Jan Brattberg (Justerare)

Örjan Söderholm (Justerare)

