
RANARPS, SEGELSTORPS och ÄNGELSBÄCKS Samfällighetsförening  
Protokoll för ordinarie årsmöte den 7:e juli 2021 kl 18.00  
 

1. Föreningsstämmans öppnande  
Ordförande Evan Klintner 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 om samfällighetsföreningen. 
Evan Klintner presenterade föreningens uppgifter och ansvarsområde i stort. 
 

5. Val av ordförande för föreningsstämman 
Till ordförande för stämman valdes Evan Klintner. 
 

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 Magnus Uggla och Gunnar Hernborg. 
 

8. Fastställande av röstlängd  
Mötets närvarolista fastställdes som röstlängd, 32 fastigheter fanns representerade. I listan noterades 
vilka deltagare som representerar respektive fastighet eftersom endast en röst per fastighet kan avges. 
 

      9.   Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
            Evan Klintner läste upp verksamhetsberättelsen.  
            Claes Sieurin anmälde avvikande mening beträffande meningen ”Erforderliga arbeten på Stenmalens   
            vändplats är utförda.”  
            Revisor Lars Lindholm rekommenderade föreningen att kontrollera frågan genom kontakt med      
            Lantmäteriet för att försäkra sig om att styrelsens uppfattning är korrekt. 
 

10. Ekonomisk redogörelse samt fastställande av balans- och resultaträkning. 
      Evan Klintner gick kortfattat igenom den utskickade ekonomiska redogörelsen för 2020.       
      Kostnaderna var högre 2019 på grund av väderleken som gjort att det behövdes mer arbete på 
      vägarna. Budgeten för 2020 var samma som 2019, dock blev det ett överskott eftersom styrelsen 
      avsatte pengar för en eventuell ny förrättning. 2021 oförändrad budget.           
      Stämman fastställde balans- och resultaträkningen. Styrelsen nämnde att de vill bygga upp en något   
      större buffert för föreningen. 
      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 
            Evan Klintner läste upp revisionsberättelsen. Stämman beviljade 
            styrelsen ansvarsfrihet.       

. 
       12. Ärenden och motioner för behandling vid föreningsstämman  

Inga inkomna ärende eller motioner. 
Det kom förslag att styrelsen skulle skicka ut en påminnelse när det var dags att skicka in motioner. 
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      13. Förslag till verksamhet under resterande 2021 och verksamhetsår 2022. 
            Föreningen följer den plan för renovering av vägarna i området ca vart 12:e år. Hovallsvägen har  
            dock behov av tätare renovering.  
 

14. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 
            Förslag från styrelsen 36 000:-, oförändrat från förra året. 
            Förslaget godkändes av stämman. 

 
      15. Fastställande av budget för 2021, årsavgift för 2022 och preliminär budget 2022 
            Styrelsens förslag till budget 2021 och preliminär budget 2022 godkändes av stämman. 
             
      16. Val av styrelseledamöter 
            Evan Klintner, Suzanne Kroksdotter och Marie Wedin är valda ytterligare 1 år. 
             
            Valberedningens förslag: 

 Lena Schertell Widell (omval 2 år) 
 Mats Jepson (omval 1 år) 
 Lennart Ljunggren (omval 2 år) 
 Monika Hernborg Charlin (nyval 2 år) 
 Jörgen Malmborg avgår 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.             
 

17. Val av styrelseordförande 
Valberedningens förslag till styrelseordförande (mandattid 1 år) 
 Evan Klintner, (omval 1 år) 

            Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 
 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 Lars Lindholm 1 år kvar 
 
Valberedningens förslag 
 Lars-Göran Larsson ( nyval 2 år) 
 Supleant Jan Melkersson (omval 2 år) 
 Sven Bengtsson avgår 

            Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.    
 
      19. Val av valberedning 

       
Följande förslag på ny valberedning framfördes från stämman (mandattid 1 år): 
 Per Almqvist, (omval) 
 Nils Kullendorff, sammankallande (omval) 
 Göran Johansson (nyval) 
 Richard Killberg avgår 
Stämman beslutade enligt framfört förslag. 

        
                

20. Övriga frågor 
* Styrelsen fick i uppdrag att till nästa årsmöte presentera ett förslag på åtgärd av vägbulor eller 
liknande på bland annat Hovallsvägen. 
*Diskussion om hur föreningen ska hantera problemet med för hög växtlighet i väg korsningar, det  
innebär att sikten blir väldigt dålig. Vad har föreningen för rättigheter samt vilket ansvar har vi om 
olyckan är framme? 
*Förslag kom att ha årsmötet på fotbollsplanen vid affären nästa år, tyvärr väldigt väder beroende. 
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*Det återkommande problemet med soptunnor som står på vägmark påpekades. Hur kan föreningen 
komma tillrätta med detta?      
*Väldigt dammigt på våra vägar, till nästa år ska det saltas tidigare på våren samt 1 gång när 
skolorna slutar.     

 
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 

Ordförande Evan Klintner riktade ett stort tack till Kalle Svensson när han avtackades efter 35 år 
som väghållningsman i föreningen. Entreprenören Per Martinsson kommer på uppdrag av föreningen 
sköta vägarna fortsättningsvis. Evan tackade styrelsen och stämman för visat intresse och avslutade 
mötet. 

 
            
 
           Vid protokollet:    Ordförande: 
 
 
            
 
           Lena Schertell Widell   Evan Klintner  
    
 
            Justeras:    Justeras: 
 
 
            
 
            Magnus Uggla                         Gunnar Hernborg  
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