
RANARPS, SEGELSTORPS och ÄNGELSBÄCKS Samfällighetsförening  
Protokoll för ordinarie årsmöte den 6:e juli 2022 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 Johnny Svensson och Olle Lundh. 

 

8. Fastställande av röstlängd  

Mötets närvarolista fastställdes som röstlängd, 35 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 lämnade in en skriftlig motivation till varför de driver ärendet, Stenmalen, vidare till      

            lantmäteriet ännu en gång. Den finns som bilaga till årsmötesprotokollet. 

 

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

      Evan Klintner gick kortfattat igenom den utskickade ekonomiska redogörelsen för 2021.       

      Stämman fastställde balans- och resultaträkningen.  

     

      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  

Evan läste upp de inkomna motionerna. Styrelsens svar angående farthinder, redogjorde Mats Jepson 

för. Styrelsen har beställt farthinder i form av ”gupp” som kommer att sättas ut på Södra- och Norra 

Hovallsvägen. De farthinder i form av cementrör med blommor kommer att flyttas till Brinkvägen 

och Ryssbergsvägen eftersom där är stora problem med fortkörning. Efter sommaren får styrelsen 

göra en utvärdering av de nya farthindren och eventuellt köpa fler till andra vägar. 

Evan redogjorde för svaret på motionen angående missnöjet med vår entreprenör, Per Martinsson, 

som inte anses ha skött sitt uppdrag. Per har skickat ner unga killar med alldeles för stora fordon och 

det har körts väldigt fort. Snöröjning tog för många dagar innan det blev gjort. Styrelsen har 

informerat entreprenören om problemen och ger honom en möjlighet att fortsätta och därmed rätta 

till problemen.  

               

                       

                   Sidan 1, 6/7-22 



      13. Förslag till verksamhet under resterande 2022 och verksamhetsår 2023. 

            Föreningen följer den plan för renovering av vägarna i området ca vart 12:e år. Hovallsvägen har  

            dock behov av tätare renovering. Tockesuddesvägen är hårt belastastad med dels husbilar och    

            husvagnar som ska ner till Vistorpshamn men även under året tung byggtrafik. Vägen behöver  

            renoveras och Mats har kontaktat kommunen för att eventuellt få hjälp med kostanaden för detta 

            eftersom det var kommunen som stod för asfalteringen när den gjordes.   

            Förslag kom att när NSVA ska åtgärda skadan på Tockesuddesvägen kanske vägföreningen kan 

            komma överens med den entreprenör som ska göra jobbet att få resten av vägen renoverad till ett  

            bättre pris när ändå alla maskiner är på plats.    

 

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 2022, årsavgift för 2023 och preliminär budget 2023 

            Styrelsens förslag till budget 2022 och preliminär budget 2023 godkändes av stämman. 

            Styrelsens förslag på höjning av årsavgiften med 10%, detta för att skaffa en större buffert för  

            oförutsedda kostnader. Stämman godkände förslaget. 

 

      16. Val av styrelseledamöter 

            Lennart Ljunggren, Monika Hernborg Charlin och Lena Schertell Widell är valda ytterligare 1 år. 

             

            Valberedningens förslag: 

• Evan Klintner (omval 2 år) 

• Suzanne Kroksdotter (omval 2 år) 

• Marie Wedin (omval 2 år) 

• Mats Jepson (omval 1 år) 

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-Göran Larsson 1 år kvar 

 

Valberedningens förslag 

• Jan Melkersson (nyval 2 år) 

• Suppleant Pär Hernborg (nyval 2 år) 

• Lars Lindholm avgår 

            Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.    

 

      19. Val av valberedning 

       

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

• Nils Kullendorff, sammankallande (omval) 

• Per Almqvist, (omval) 

• Charlotte Uggla (nyval) 

• Göran Johansson avgår 

Stämman beslutade enligt framfört förslag. 

 

        

                                                                                    Sidan 2, 6/7-22 

       



      20. Övriga frågor 

            * Fråga kom upp angående saltning av vägarna. 

               Vägarna saltades i samband med skolavslutningarna i mitten av juni, eventuellt behövs en omgång  

               till nu. Styrelsen kollar upp detta. 

                

            * Stämman diskuterade parkeringsproblematiken i området.  

               Styrelsen informerade om det möte de haft med kommunen och beslutet att sätta upp skyltar med    

               parkering förbjuden på Södra och Norra Hovallsvägen. Dessa sätts upp samtidigt som fartguppen 

               monteras. 

             

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. 
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