
KALVNÄSETS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

PROTOKOLL 

 

Förening: Kalvnäsets Samfällighetsförening 

Mötesslag: Årsmöte (= stadgeenlig ordinarie stämma) 

Mötestidpunkt: 2015-04-01 kl 19.30 

Mötesplats: Tyresö bygdegård, stora salen 

Närvarande: 26 medlemmar enligt deltagarlista 

Förkortningar nedan efter de valdas namn: (S) = Solberga, (B) = Bergholm 

 

§ 1 Mötets öppnande och utlysande 

Styrelseordföranden Bo Wergedahl hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Mötet ansåg 

sig stadgeenligt kallat. 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen enligt nedan fastställdes. 

 

§ 3 Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

Tomas Möller (B) valdes till mötesordförande, Karl-Anton Raid (B) till sekreterare. 

 

§ 4 Val av två justerare tillika röstberäknare 

Till dessa valdes Katarina Andersson Gällhagen (S) och Magnus Andersson (B). 

 

§ 5 Styrelsens och revisorernas berättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av styrelseordföranden. Påpekades att Solbergabor 

behöver ej ansvara för vägtrummor. 

Den ekonomiska berättelsen presenterades av kassören Christian Bengtson. 

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Marianne Bengtsberg. Bo Wergedahl läste upp 

revisorernas kommentarer till berättelsen. 

Berättelserna fastställdes och lades till handlingarna.  

 

§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet biföll enhälligt den av revisorerna rekommenderade ansvarsfriheten för styrelsen för det 

gångna verksamhetsåret. 

 

§ 7 Framställningar från styrelsen, motioner från medlemmarna 

Inga framställningar eller motioner förelåg. 

 

§ 8 Antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Mötet beslutade i enlighet med förslaget från valberedningen att välja 8 ordinarie ledamöter och 3 

suppleanter. 

 

§ 9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 

Mötet fastställde budgetförslaget för både Ga:1 och Ga:8 avseende år 2015.  

 

§ 10 Årsavgifter 

Beslutades att bifalla styrelsens förslag att behålla årsavgifterna enligt följande: 

- för Ga1: 4355 kr per fastighet i Bergholm. 

- för Ga8: 250 kr per fastighet i både Solberga och Bergholm.  

 

§ 11 Debiteringslängd 

Gällande debiteringslängd förelades årsmötet som godkände densamma. 

 

§ 12 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Styrelsens förslag om oförändrade ersättningar: ordförande 2 000.-, vägchef 2 000.-, sekreterare  

3 000.-, kassör 4 000.-, övriga ledamöter och suppleanter 200.- per mötesnärvaro, samt revisorer 200.- 

godkändes av mötet.  
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§ 13 Val av styrelse 

Till ledamöter för 2 år omvaldes Bo Wergedahl (B), Cristian Bengtson (B), Ulf Andersson (B) och 

Sara Sjöman (S). Johan Struwe (S) omvaldes på 1 år för att skapa kontinuitet i styrelsen.  

Styrelsen fick uppdraget att hitta folk som adjungeras till styrelsen i funktioner främst i samband med 

den planerade jaktklubben. 

 

§ 14 Val av styrelseordförande bland de valda ledamöterna 

Till styrelseordförande för 1 år omvaldes Bo Wergedahl (B). 

 

§ 15 Val av suppleanter till styrelsen 

Till styrelsesuppleanter för 1 år omvaldes Jan Bengtsson (B), Sven-Erik Brantås (S) och nyvaldes 

Katarina Andersson Gällhagen (S). 

 

§ 16 Val av revisorer 

Till revisor för 2 år omvaldes Arne Wilhelmsson (B). 

 

§ 17 Val av revisorsuppleanter 

Till revisorsuppleant på 2 år omvaldes Magnus Andersson (B). 

 

§ 18 Fråga om val av valberedning 

Till valberedning valdes traditionsenligt ordförandena för tomtägarföreningarna i Solberga och 

Bergholm. Styrelsen uppdrogs att meddela dessa när de blivit valda i sina respektive föreningar. 

 

§ 19 Övriga frågor 

Inga övriga frågor framställdes. 

 

§ 20 Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

Det justerade protokollet anslås inom 3 veckor efter stämman på samtliga anslagstavlor i Solberga 

och Bergholm. Originalet av protokollet hålls tillgängligt hos sekreteraren. 

 

§ 21 Mötet avslutas 

Den omvalde ordföranden tackade för förtroendet som mötet visat för de omvalda och nyvalda 

ledamöterna och funktionärerna, och avslutade med att tacka mötespresidiet. Därpå avslutade 

mötesordföranden mötet. 

 

 
Vid protokollet: Justerat: 
 
 
 
……………………………. ……………………………… 
Karl-Anton Raid, Tomas Möller,  
Mötessekreterare mötesordförande 
 

  
  ……..……………………… ……………………………. 

 Katarina Andersson Gällhagen (S)  Magnus Andersson (B) 


