
RANARPS, SEGELSTORPS och ÄNGELSBÄCKS Samfällighetsförening  
Protokoll för ordinarie årsmöte den 1:e juli 2020 kl 18.30  

 

1. Föreningsstämmans öppnande  

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

Gösta förklarade att mötet kommer hållas så kortfattat som möjligt pga läget med Corona pandemin.  

 

 

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. 

Gösta Sandgren berättade det glädjande beskedet att Förvaltningsrätten dömt till vår fördel gentemot 

Lantmäteriet, detta innebär att när domen vinner laga kraft så kommer förrättningen GA:4 fortsatt att 

gälla.  

 

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 Göran Johansson och Sven Bengtsson. 

 

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 Sandgren nämnde kort vilka renoveringar vi gjort under 2019.  

 

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

      Göran Brauer gick kortfattat igenom den utskickade ekonomiska redogörelsen för 2019. Stämman 

      fastställde balans- och resultaträkningen. Sen nämnde Göran B att Klitterstigen och Stenmalen står   

      på tur för renovering under 2020. Årsavgift oförändrad, Andel 1,0: 1000:-, bebyggd tomt. Andel 0,8:  

      800:- bebyggd tomt med infart från allmänväg, Andel 0,5: 500:-, obebyggd tomt 

      

     

      11. Revisionsberättelse, jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

            Sven Bengtsson, en av föreningens revisorer, redogjorde för revisionsberättelsen. Stämman beviljade 

            styrelsen ansvarsfrihet.       

. 

       

     12. Ärenden och motioner för behandling vid föreningsstämman  

* Önskan om lyktstolpe på Smäckensväg. 

Gösta Sandgren förklarade att detta är en stor kostnad och sätts det upp en så kommer fler att önska 

detsamma och det är inget som ryms i föreningens budget. Stämman avslog motionen. 
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      13. Förslag till verksamhet under resterande 2019 och verksamhetsår 2020. 

Styrelsen föreslog att pga av rådande omständigheter att hoppa över denna punkten. Stämman biföll. 

 

14. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 

            Förslag från styrelsen 34 000:- oförändrat mot tidigare år. Göran förklarade att detta är väldigt lågt i    

            förhållande till de flesta andra föreningar. Han föreslog därför att de 3000:- som kommit in till  

            föreningen i betalda förseningsavgifter, för årsavgiften, kan läggas på till styrelsens arvode.   

            Stämman biföll. Det innebär att styrelsens arvode blir 37 000:-. 

 

      15. Fastställande av budget för 2019, årsavgift för 2020 och preliminär budget 2020 

            Styrelsens förslag till budget 2020 och preliminär budget 2021 godkändes av stämman. 

             

      16. Val av styrelseledamöter 

            Lena Schertell Widell, Lennart Ljunggren och Jörgen Malmborg är valda ytterligare 1 år 

             

            Valberedningens förslag: 

• Evan Klintner (nyval 2 år) 

• Marie Wedin (nyval 2 år) 

• Suzanne Kroksdotter (nyval 2 år) 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.             

 

17. Val av styrelseordförande 

Valberedningens förslag till styrelseordförande (mandattid 1 år) 

• Evan Klintner, nyval 

            Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

  

• Lars Lindholm, ( omval 2 år) 

            Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.    

 

      19. Val av valberedning 

       

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

• Per Almqvist, (omval) 

• Richard Killberg, (omval) 

• Nils Kullendorff, sammankallande (omval) 

Stämman beslutade enligt framfört förslag. 

        

                

20. Övriga frågor 

Inga övriga frågor          

 

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  
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      22. Avslutning 

Ordförande Gösta Sandgren tackade styrelsen och stämman för visat intresse och avslutade mötet. 

 

            

 

           Vid protokollet:    Ordförande: 

 

 

            

 

           Lena Schertell Widell   Gösta Sandgren  
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            Göran Johansson                         Sven Bengtsson  
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