
RANARPS, SEGELSTORPS och ÄNGELSBÄCKS Samfällighetsförening 
Protokoll för ordinarie årsmöte den 21:e juni 2017 kl 18.30  

 

1. Föreningsstämmans öppnande  

Ordförande Gösta Sandgren hälsade alla välkomna till årets föreningsstämma och öppnade mötet. 

 

2. Föreningsstämmans behöriga utlysande 

Stämman fastställde att kallelse hade skickats ut i enlighet med stadgarna.. 

 

3. Dagordningens godkännande  

Dagordningen godkändes. 

 

4. Kort presentation av samfälligheten. 

      Ordförande Gösta Sandgren meddelade att vår suppleant Ursula Tengelin, hastigt gick bort i maj.  

      Stämman hedrade henne med en tyst minut. 

            Gösta presenterade föreningens uppgifter och ansvarsområde i stort. Göran redogjorde vilka större     

            renoveringar som har gjorts sedan 2010.  

 

5. Val av ordförande för föreningsstämman 

Till ordförande för stämman valdes Gösta Sandgren. 

 

6. Val av sekreterare för föreningsstämman 

Till sekreterare för stämman valdes Lena Schertell Widell. 

 

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Nils Kullendorf och Bo Bergström. 

 

8. Fastställande av röstlängd  

Mötets närvarolista fastställdes som röstlängd. I listan noterades vilka deltagare som representerar 

respektive fastighet eftersom endast en röst per fastighet kan avges. 

 

      9.   Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

            Gösta redovisade Verksamhetsberättelsen för 2016. Diskussion fördes angående vattenläckan på 

            Smäckensväg. Det kan finnas risk för nya läckor beroende på underlaget som vägen är byggd på. 

 

10. Ekonomisk redogörelse samt fastställande av balans- och resultaträkning. 

      Göran redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2016. Stämman fastställde balans- och resultat- 

      räkningen 

 

      11. Revisionsberättelse, jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

            Revisionsberättelsen lästes upp av Ola Resvik en av revisorerna. Frågan om ansvarsfrihet för  

            styrelsen ställde ordföranden till årsstämman. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016. 

 

      12. Ärenden och motioner för behandling vid föreningsstämman  

• Ändring av föreningens stadgar. Vid förra årets stämma togs det upp att styrelsen ev skulle 

bestå av enbart ordinarie ledamöter istället för ett visst antal ledamöter och ett antal suppleanter. 

Ett sådant förslag ska tas upp på 2 årsstämmor. I och med denna årsstämma är det dags för 

slutligt beslut. Enligt förslag till ändring ska styrelsen bestå av 5 - 9 ordinarie ledamöter.  

Beslut: Stämman godkände förslaget till ändring. 

      Samtidigt beslutade stämman att antalet ordinarie ledamöter för 2017 ska vara 7 st. 

 

 

 

 

 



 

 

• Utredning ”asfaltering” av Hovallsvägen. 

Styrelsen har enligt beslut på förra årsstämman undersökt kostnader för hårdbeläggning på 

Hovallsvägen. Mats Jepson redogjorde för detta. Han har haft kontakt med två entreprenörer. En 

som använder asfalt och kostnad för detta är ca 800 000:-. Den andra har en ny typ av ”oljegrus” 

och kostnaden för detta skulle bli ca 400 000:-. Ordet släpptes fritt: Frågan ställdes om livslängd 

på asfalt kontra ”oljegrus”. Den information Mats fått är att oljegrusen är enklare att laga, den är 

mjukare och kan därmed ”självläka”. Om hårdbeläggning ska genomföras eller inte finns det 

mycket delade meningar om, vilket även bekräftades av stämmodeltagarnas inlägg. Ett 

kommande beslutsunderlag ska tydligt och i god tid presenteras för alla medlemmar. 

 

13. Förslag till verksamhet under resterande 2017 och verksamhetsår 2018 

Hösten 2017 renovering av Körnevägen, Klitterstigen, Kråkelundsvägen.  

            Ev. utbyggnad av Stenmalen beroende på Länsstyrelsens beslut. 

            Hösten 2018 ev. hårdbeläggning av Hovallsvägen. 

 

14. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 

Fastställande av arvode 2017, 34 000:- ( + sociala avg.) 

Höjning av arvodet 2018 till 36 000:- ( + sociala avg. )                                                                                          

 

      15. Fastställande av budget för 2017, årsavgift för 2018 och preliminär budget 2018 

            Styrelsens förslag till budget 2017 och preliminär budget 2018 godkändes av stämman. 

            Årsavgift oförändrad, andel 1,0: 1000 kr, bebyggd tomt. Andel 0,8: 800 kr infart allmän väg.  

            Andel 0,5: 500 kr, obebyggd tomt 

 

16. Val av styrelseledamöter 

            Gösta Sandgren och Göran Brauer är valda ytterligare 1 år (2017) 

            Valberedningens förslag: 

• Mats Jepson, (fyllnadsval 1 år) 

• Lena Schertell Widell, (omval 2 år) 

• Henrik Viberg Jönsson, (omval 2 år) 

• Karl-Erik Svensson (omval 2 år) 

• Christian Moberg, (nyval 2 år) 

            Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

17. Val av styrelseordförande 

Valberedningens förslag till styrelseordförande (mandattid 1 år) 

• Gösta Sandgren, omval 

            Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 Lars Lindholm, (1 år kvar) 

Valberedningens förslag till ny revisor (mandattid 2 år) 

• Sven Bengtsson, (nyval 2 år) 

Valberedningens förslag till revisorsuppleant 

• Torbjörn Löhr, (omval 2 år) 

            Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Val av valberedning 

       Bert Stenfeldt avgår. 

Följande förslag på ny valberedning framfördes från stämman (mandattid 1 år): 

• Bo Bergström, Sammankallande, (omval) 

• Richard Killberg, (omval) 

• Nils Kullendorf, (nyval) 

Stämman beslutade enligt framfört förslag. 

 

20. Övriga frågor 

Karin Bergenfeld, Hannesväg 15, Fråga ställdes om det finns möjlighet att låta t ex får eller hästar 

beta på grönområdet mellan Hannesväg och Hovallsvägen, även kallat ”Mattssons ängar”. 

Anledningen är att det håller på att växa igen. Styrelsen skall kolla upp detta. 

 

Fråga kom även upp angående Vistorpshamn där det kommit upp skylt med betalningsuppmaning 

mellan 18.00-06.00. Vad gäller om man nattparkerar med vanligt fordon? Skall byalaget betala 

vägavgift till RSÄ med anledning av att man idkar näringsverksamhet på hamnplan. Gösta svarade 

att detta ligger helt utanför vårt ansvarsområde men att vi håller koll på utvecklingen. 

 

21. Bestämmande av tid och plats för protokollsjustering och var protokollet anslås 

Sekreteraren bestämmer tid och plats, efter mötet, med justeringsmännen för justering av protokollet. 

Protokollet ska anslås på RSÄ:s anslagstavla samt på hemsidan ( www.rsa-samf.se ) 

 

22. Avslutning 

Stämmans ordförande tackade Bert Stenfeldt (ej närvarande), som sammankallande i valberedningen, 

och Ola Resvik, som revisor, för att de i många år aktivt verkat i föreningen och gjort ett fantastiskt 

arbete. Slutligen tackade han styrelsen och stämman för visat intresse och avslutade mötet. 

 

           Vid protokollet:    Ordförande: 

 

 

           Lena Schertell Widell   Gösta Sandgren  

    

 

            Justeras: 

 

 

            Nils Kullendorff                       Bo Bergström   

  

http://www.rsa-samf.se/

