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Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma för Skeppsviks och 

Sjöskogens gemensamma anläggningssamfällighet 
                                                                           
Lördagen den 12 maj 2018 i Brukslokalen, Nävekvarn. 

 

 

1.  Mötets öppnande  

Staffan Teste hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Enligt 

närvarolistan var 60 fastighetsägare representerade och totalt närvarade ca 70 personer.  

 

2.  Fråga om behörig utlysning och godkännande av dagordning 

Mötet ansågs vara behörigt utlyst och dagordningen godkändes.  

 

3. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Staffan Teste. 

 

4.  Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Christina Renman. 

 

5.  Val av två personer för justering av protokollet, tillika rösträknare 

Till justeringspersoner/rösträknare valdes Björn Hellberg och Per Elzén. 

 

6. Styrelseberättelse för det gångna året  
Saknas. Senaste kända styrelse är registrerad 1974 och all verksamhet har redovisats av 

Skeppsviks samfällighetsförening. 

 

7.  Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelse har saknats, allt har hanterats av Skeppsviks samfällighetsförening. 

  

8. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer 

Ingår i motsvarande dokument för Skeppsviks samfällighetsförening. 

Samfällighetsstämman beslöt enligt ovanstående. 

  

9. Granskning av styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat och debiteringslängd 

Ingår i motsvarande dokument för Skeppsviks samfällighetsförening. 

Samfällighetsstämman beslöt enligt ovanstående. 

 

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt val av styrelseordförande 

Samfällighetsstämman föreslog och valde följande personer: 

 

Lena Linder  ordförande, nyval 2 år t o m 2020 

Bengt Öberg  ledamot, nyval 2 år t o m 2020 

Christer Olsén ledamot, nyval 2 år t o m 2020 

Gunbritt Olsson ledamot, nyval 1 år t o m 2019 

Christina Renman ledamot, nyval 1 år t o m 2019 

Staffan Teste  suppleant, nyval 1 år t o m 2019 

Peter Andrén  suppleant, nyval 1 år t o m 2019 

 

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Samfällighetsstämman föreslog och valde följande personer: 

 

Lennart Hallberg revisor, nyval 2 år t o m 2020 



2 
 

Lena Uhlin  revisor, nyval 1 år t o m 2019 

Björn Johansson suppleant, nyval 1 år t o m 2019 

Lars Olsson  suppleant, nyval 1 år t o m 2019 

 

12. Val av valberedning 

Samfällighetsstämman föreslog och valde Leif Casemyr och Gunilla Follin till valberedning 

på 1 år. Ingen ytterligare kandidat anmälde sitt intresse.  

Samfällighetsstämman uppdrog till styrelsen att söka en tredje ledamot. 

 

Fikapaus 20 minuter 

 

13. Motioner 
Styrelsen för Skeppsviks samfällighetsförening har inkommit med en motion som föreslår  att 

ombilda LGA samfälligheten till en samfällighetsförening och anta nya stadgar med 

målsättningen att senare genom fusion inkludera Nävekvarn ga:5 i Skeppsviks 

samfällighetsförenings ansvarsområde. 

Motionen har varit utskickad tillsammans med kallelsen. 

Lena Linder, ordförande Skeppsviks samfällighetsförening, redogjorde för bakgrunden till 

motionen.  

Samfällighetsstämman beslöt 

att ombilda föreningen från LGA-samfällighet till samfällighetsförening med namnet 

Skeppsviks gemensamma anläggningars samfällighetsförening samt 

att anta nya stadgar för den ombildade föreningen. Se bilaga  

LGA-samfällighetens stadgar kräver 2 stämmor för att anta nya stadgar.  

Ytterligare en stämma krävs innan ombildningen till samfällighetsförening med nya stadgar kan 

registreras hos Lantmäteriet. 

 

14. Mandat att samverka med Skeppsviks samfällighetsförening 

Samfällighetsstämman beslöt  

att ge mandat till nya styrelsen att även fortsättningsvis bedriva underhåll av de ingående 

anläggningarna i samverkan med Skeppsviks samfällighetsförening. 

 

15. Bestämmande av plats för protokollets tillgänglighet för medlemmarna 
Protokollet kommer att vara tillgängligt på Skeppsviks samfällighetsförenings hemsida och i 

brevlådan på föreningslokalen senast den 26 maj. 

 

22. Mötets avslutande 
Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade 2018 års samfällighetsstämma 

avslutad. 

 

 

 

Staffan Teste     Christina Renman 

Ordförande för mötet  Sekreterare för mötet 

 

 

 

Björn Hellberg  Per Elzén 

Protokolljusterare  Protokolljusterare 


