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Protokoll - ordinarie föreningsstämma 
Kåröd Kiles Samfällighetsförening 2021 
 
Tid och plats:  
Söndagen den 11 juli kl 11.00 på festplatsen Kåröd kile. 
 
Debiteringslängd för Kåröd Kiles Samfällighetsförening fanns tillgängligt under årsstämman. 
 
 
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 Gunnar Dahlqvist och Anki Olofsson. 
 
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 röstberättigade 24 fastighetsägare. Röstlängden godkändes 
enhälligt av stämman. Bilaga 1. 
 
6. Godkännande av dagordning. 
Den upprättade dagordningen godkändes av stämman. 
 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser. 
 
Revisionsberättelse gällande 2020 redovisades av Lars-Åke Larsson och Hakon Långström och 
lades med godkännande till handlingarna. Bilaga 2. 
 
Balans-och resultaträkningar för de olika gemensamhetsanläggningarna för verksamhetsåret 2020 
redovisades av kassör och lades med godkännande till handlingarna. Bilaga 3. 
 
Styrelseberättelse för 2020 upplästes av ordförande och lades med godkännande till handlingarna. 
Bilaga 4 
 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
9. Framställningar från Styrelsen eller motioner från medlemmarna 
Styrelsen framför förslag på ändring av styrelsens sammansättning med utökande av ledamöter med 
två suppleanter. För detta krävs stadgeändring och beslut på två efter varandra följande 
föreningsstämmor och första beslut att godkänna förslaget togs på årsmötet 2020. Styrelsen föreslår 
att förslaget godkännes även på innevarande årsmöte 2021 för stadgeändring snarast. Förslaget 
godkändes enhälligt av stämman. 
 
10. Ersättning till styrelsen och revisorer 
Stämman beslutade att inga ersättningar skall utbetalas. 
 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Ordförande redogjorde för styrelsens beräknade intäkter och utgifter samt budget för 2021. 
 
GA 11 Adm.   Höjning till 300:- 
GA 12 Väg.   Höjning 410/820/1640/2460 :- 
   (obebyggd 0,5/fritid 1,0/året runt 2,0/lantbruk 3,0) 
GA 13 Vatten.   Oförändrad 400/200:- 
GA 14 Brygga.  Oförändrad 500:- 
GA 16 Strand.   Sänkning till 200:- 
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Debiteringslängd fanns för påseende under årsmötet.  
 
Budgeten för 2022 bifogas protokollet, Bilaga 5. 
 
Stämman godkände enhälligt budget för 2022, samt fastställde de ovan föreslagna 
avgifterna för år 2022. 
 
12. Val av styrelse samt styrelsesuppleanter. 
Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019. 
 
Ledamöter: 
Mikael Entin   2021-01-01 - 2022-21-31 1:193 
Thomaz Ramhage  2021-01-01 - 2022-12-31 1:241 
Elisabeth Luts      omval 2022-01-01 - 2023-12-31 1:190 
Gustav Dahlin  omval 2022-01-01 - 2023-12-31 1:127   
Britta Hermansson omval 2022-01-01 - 2022-12-31 1:137 
Drazen Kendes  nyval 2022-01-01 - 2023-12-31 1:63 
 
Suppleanter: 
Robert Hansson nyval 2022-01-01 -2022-12-31 1:82 
David Berntsson nyval 2022-01-01 -2022-12-31 1:76 
  
Styrelseordförande: 
Geir Sjöholm  omval 2022-01-01 - 2022-12-31 1:191 
 
 
Stämman godkände valberedningens förslag enligt ovan. 
 
13. Val av revisor och revisorssuppleanter. 
 
Revisorer 
Haakon Långström  2021-01-01-2022-12-31  1:175 
Lars-Åke Larsson  2021-01-01-2022-12-31  1:266 
 
Revisorsuppleant  
Johan Lemser   2021-01-01–2022-12-31        1:171 
 
Stämman godkände valberedningens förslag att Haakon Långström och  
Lars-Åke Larsson kvarstår som revisorer samt att Johan Lemser kvarstår som revisorssuppleant för 
2021-2022. 
 
14. Val av valberedning. 
Hans-Åke Höber och Lars Wirdeman valdes att kvarstå som valberedning. 2022-01-01-2022-12-31. 
 
15. Övriga frågor från styrelsen 
 
GA 11 Administration - Obetalda avgifter  
Vänligen – ange rätt e-postadress vid byte av mailadress mm. Titta även i skräpkorgen på mailen – 
om mail från samfälligheten hamnar där. Det underlättar vid utskick av faktura eller viktiga 
meddelanden.  
 
GA 12 Väg – Hastighetsregler 
Styrelsen påminner alla om att respektera rekommenderad hastighet (30 km/h) i området. Påminn 
även besökande. Thomaz Ramhage meddelar vikten av att ta bort grenar som hänger över vägen – 
det som gäller är 0,5 meter in från vägen.  
 
GA 13 Vatten – Föreningens vattenanläggning – bildande av arbetsgrupp 
De fastigheter som har egen brunn och utnyttjar föreningens vatten parallellt uppmanas att installera 
en backventil på ingående sommarvatten inne i källaren. Detta för att förhindra frysningsskador på 
medlemmens egen vattenanläggning under vintern samt att förebygga så att det inte går att köra ut 
vatten på föreningens ledningssystem. Vattenanalys taget 2021 befanns tjänligt. 
 
GA 14 Brygga - Bryggregler  
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Alla uppmanas att följa bryggreglerna – finns att läsa på hemsidan. Påminn även besökande. 
Påminnelse om att alla märker upp sina båtar/surfbrädor som ligger nere på stranden. 
 
GA 15 Strand – Toalett, lås, strandstädning, allmän ordning 
Toaletten är tills vidare låst pga COVID 19. 
Sista städdagen för året är planerad till den 11 september kl 10.00 
 
17. Övriga frågor från stämman 
Förslag från Inger Höber om att styrelsen tydliggör regler för framförande av vattenskoter i viken och 
runt bryggan. Länsstyrelsens regler beträffande vattenskoter kommer att hänvisas till på hemsidan. 
 
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 
publicerar på hemsidan. 
 
Mötet avslutas. 
 
 
Kårekile 2021-07-11 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Elisabeth Luts    Geir Sjöholm 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
Gunnar Dahlqvist   Anki Olofsson    
Protokolljusterare    Protokolljusterare 
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