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KUNGSDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2014 
 
 

Tid och plats: Lördag den 14:e juni 2014 kl 10:00 i Saltarö Skola. 

 

Närvarande: Enligt upprättad närvarolista 

 

 

1) Ordförande Jonas Johansson öppnade föreningens årsstämma 2014 och hälsade de närvarande 

  välkomna.          

2) Utsänd dagordning godkändes. 

3) Utsågs Jonas Johansson till ordförande och Mia Barkland till sekreterare för stämman. 

4) Utsågs Margaretha Fernqvist och Karl-Henry Nilsson till justeringsmän/-kvinnor tillika 

  rösträknare. 

5) Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning. 

6) Stämman godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport efter genomgång av dessa. 

- Två större arbeten genomförda under under året nämndes särskilt: Dikesskärning samt 

beläggningsarbete, för det senare erhölls statsbidrag 110 000 kr.   

- Föreningen tog ett kortfristigt privat lån under året och det finns en kvarstående skuld från 

detta till i år. Därför föreslås avgiftsnivån 30 kr/andel kvarstå under kommande år.  

- Påpekades att posten vinterunderhåll är svårt att budgetera för då kostnaden för detta kan 

variera Utmaningen/svårt budgetera för är vinterunderhållet som varierar väldigt mkt.  

7) Revisionsberättelsen gicks igenom av ordföranden. Inga frågor eller synpunkter.  

8) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

9) Styrelsens förslag till bibehållet arvode på kr 16 000 kr till styrelse och kr 2 000 kr till revisorer 

  godkändes. 

10) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes, inkl. utdebitering på 30 kr/andel 

  kommande verksamhetsår godkändes. Den framlagda debiteringslängden godkändes likaså. 

11) Valberedningens förslag till styrelse och revisorer gicks igenom 

a) Ordförande: Frågetecken då sittande ordförande Jonas Johansson kommer vara utomlands 

mycket och ej kan fortsätta efter sommaren.   

Beslut: Jonas Johansson sitter kvar som ordförande, Mia Barkland utses till vice 

ordförande.  

b) Övriga ledamöter, ordinarie och ersättare: Godkändes enligt förslag på omval resp. nyval. 

Välkommen till Leif Pensar som blir ny medlem i styrelsen som ersättare. 

c) Revisorer: Inger Ström-Lindahl och Ronny Pettersson fortsätter som föreningens 

revisorer. 
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12) Till valberedning utsågs Kjell Andersson och Lennart Lindström. 

13) Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar: 

- Styrelsens förslag att förseningsavgift på 215 kr påföres medlem som betalar avgiften för 

   sent godkändes. 

- Godkännande av mandat för styrelsen att vid extraordinära behov uppta lån, för att klara    

   eventuell likviditetsbrist.  

- Inga motioner från medlemmarna har inkommit. 

 

14) Stämmoprotokoller kommer att finnas tillgängligt inom 14 dagar hos samtliga 

         styrelseledamöter, samt finnas på föreningens hemsida www.kungsdalen.org. 

 

15) Ordförande förklarade stämman avslutad. 

 

 

 

 Vid protokollet: 

 

 

    

Mia Barkland 

 

 

 Justeras: 

 

   

   

 Jonas Johansson Karl-Henry Nilsson Margaretha Fernqvist       


