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Protokoll - ordinarie föreningsstämma 
Kåröd Kiles Samfällighetsförening 2016 
 
Tid och plats:  
Lördagen den 2 juli kl 11.00 i församlingshemmet Myckleby. 
 
1. Val av ordförande för stämman. 
Till ordförande för stämman valdes Geir Sjöholm. 
 
2. Val av sekreterare för stämman. 
Till sekreterare för stämman valdes Elisabeth Luts. 
 
3. Val av två justeringspersoner. 
Till att, jämte ordförande, justera protokollet valdes Inger Höber och Ingemar Olsson. 
 
4. Frågan om kallelsen till stämman har skett behörigen. 
Frågan besvarades enhälligt med ”Ja”.  
 
5. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
Den upprättade röstlängden bestod av 20 närvarande och 16 röstberättigade fastighetsägare. 
Röstlängden godkändes enhälligt av stämman. Bilaga 1. 
 
6. Godkännande av dagordning. 
Den upprättade dagordningen godkändes av stämman. 
 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser. 
 
Kassa, utfall och kassaställning för verksamhetsåret 2015 redovisades av ordförande och lades 
med godkännande till handlingarna. Bilaga 2. 
 
Revisionsberättelsen redovisades av Haakon Långström och lades med godkännande till 
handlingarna. Bilaga 3. 
 
Styrelseberättelse för 2015 upplästes av ordförande och lades med godkännande till handlingarna. 
Bilaga 4. 
 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 
9. Framställningar från Styrelsen eller motioner från medlemmarna 
Inga inkomna framställningar eller motioner. 
 
10. Ersättning till styrelsen och revisorer 
Stämman beslutar att inga ersättningar skall utbetalas. 
 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Styrelsens inkomst- och utgiftsstatus samt beslut om utdebitering för 2017. 
Debiteringslängd fanns för påseende under årsmötet. 
 
Ordföranden läste upp förslag till budget för 2017 
 
GA 11 Adm.   Oförändrad 200 :- 
GA 12 Väg.   Oförändrad 310/620/1240/1860 :- 
   (obebyggd 0,5/fritid 1,0/året runt 2,0/lantbruk 3,0) 
GA 13 Vatten.   Oförändrad 400/200:- 
GA 14 Brygga.  Oförändrad 400:- 
GA 16 Strand.   Oförändrad 400:- 
 
Budgeten för 2017 bifogas protokollet, Bilaga 5. 
 
Stämman godkänner enhälligt budget för 2017, samt fastställde de ovan föreslagna 
avgifterna för år 2017. 
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12. Val av styrelse samt styrelsesuppleanter. 
Valberedningens förslag till föreningsstämman 2016. 
 
Thomaz Ramhage omval 2017-01-01 - 2018-12-31 1:241 
Ingvar Nylander  nyval 2017-01-01 - 2018-12-31 1:193 
Elisabeth Luts         omval 2017-01-01 - 2018-12-31 1:190 
Britt-Louise Andersson   2016-01-01 - 2017-12-31 1:146 
Gustav Dahlin   2016-01-01 - 2017-12-31 1:127 
Claes-Olof Lundgren  2015-01-01 - 2017-12-31 1:40 
 
Styrelseordförande 
Geir Sjöholm  omval 2017-01-01 - 2017-12-31 1:191 
 
Stämman godkände styrelsens sammansättning enligt ovan. 
 
13. Val av revisor och revisorssuppleanter. 
 
Revisorer 
Haakon Långström  2017-01-01-2017-12-31  1:175 
Lars-Åke Larsson  2017-01-01-2017-12-31  1:266 
 
Revisorsuppleant  
Johan Lemser   2017-01-01–2017-12-31        1:171 
 
Stämman godkände valberedningens förslag att Haakon Långström och  
Lars-Åke Larsson kvarstår som revisorer samt att Johan Lemser väljs som revisorssuppleant för 
2017. 
 
14. Val av valberedning. 
Hans-Åke Höber och Lars Wirdeman kvarstår som valberedning. 2017-01-01-2017-12-31. 
 
15. Val av festkommitté. 
 
Festkommitté 
Jonas Wirandi/Emma Berner 2017-01-01-2017-12-31  1:266 
 
 
16. Övriga frågor från styrelsen 
 
Påminnelse till alla medlemmar  

 Meddela nya/ändrade e-postadresser till sekreterare och kassör i styrelsen.  

 2016 är sista året för gemensam insamling av rishögar till flisning (tänk på att riset ej får 
innehålla stubbar, grus, trädgårdsavfall). Framgent får varje fastighetsägare ombesörja 
borttagning av ris på egen hand 

 Diskussion om distribution av strandstädningsschema – förslag framkommer att skicka ut 
schema tillsamman med den årliga utdebiteringen av avgifterna 

 
GA 11 - Obetalda avgifter  
En – i dagsläget. 
 
GA 12 – Snöröjning, vägbesiktning mm  
Snöskottningen är under kontroll och utförs till full belåtenhet. 
 
GA 13 - Vattenanalys  
GA13 – vattenanalys – svar från provtagning ej inkommit. Detta kommer att publiceras på hemsidan 
så snart det är klart. 
 
GA 14 - Bryggregler  
GÅr igenom på mötet och publiceras på anslagstavlan vid bryggan.  
 
GA 15 – Toalett, lås, strandstädning, allmän ordning 
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Strandstädningen har skötts bra hittills under säsongen.  
 
Resterande städdagar är planerade till 16 juli och 17 september.  
Kaffe tas med av deltagarna själva. 
 
17. Övriga frågor från stämman 
 

 Båtar som ligger vid stranden och inte blir sjösatta – hur löser vi det? Förslag att båtägare 
forslar sin båt till sin egen tomt alt. lägger båtarna bakom uppläggningsplatsen 

 Önskemål om uppdatering av förteckning/fördelning av båtplatser att anslå vid anslagstavlan 
vid bryggan. Styrelsen uppdaterar och publicerar 

 Önskemål har framkommit om att upprätta en kontaktlista för att kunna få kontakt med 
båtägare i händelse av incident med båt. Styrelsen upprättar en sådan med tel nr som varje 
bryggmedlem kan erhålla 

 Fråga om borttagande av träd vid badbodarna vid stranden – styrelsen föreslår att de 
fastighetsägare som har badbodar vid stranden tar kontakt med markägare för godkännande 
av fällning av träd 

 
 
18. Tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande för 
medlemmarna. 
 
Styrelsen sätter upp protokollet från årsstämman så fort som möjligt på anslagstavlorna samt 
publikation på hemsidan. 
 
 
- . Information om fibernät 
Ordförande informerar om kommande arbete med nedläggning av fiberkabel inom Samfällighetens 
område. Nedläggning av fiberkabel kommer tidigast att påbörjas till hösten. 
 
Inger Höber refererar från årsmöte Myckleby fiberförening. 
 
För övrig information hänvisas till Thomas Lindh och hemsidan www.mycklebyfiber.se. 
 
 
 
Mötet avslutas. 
 
Kårekile 2016-07-02 
 
Vid protokollet 
 
 
Elisabeth Luts    Geir Sjöholm 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
     
Protokolljusterare    Protokolljusterare 
 
 
 
 
Inger Höber    Ingemar Olsson 
 

http://www.mycklebyfiber.se/

