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Sågstens samfällighetsförening    org.nr:716417-0297  

 

Protokoll ordinarie föreningsstämma – Sågstens samfällighetsförening 

 

Dag/Tid   Lördagen den 30/4 2022 

Plats        Torö bygdegård 

 

1 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkännes 

 

2 Val av Ordförande och sekreterare till stämman 

Anders Eriksson valdes till ordförande och Kerstin Wreile till sekreterare 

 

3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Att jämte stämman ordförande justera protokollet valdes Arne Funk och Aina Blom. En närvarolista 

visade att 34 fastigheter var representerade varav en via fullmakt. 

 

4 Stämmans behöriga utlysande 

Stämman beslöt att årsstämman är behörigt utlyst. 

 

5 Verksamhetsberättelse 2021 inklusive ekonomi 

Anders Eriksson redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse, årets händelser och sektionernas 

arbeten. Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 

Pontus Andersson redogjorde för resultat och ekonomi. Lånet för kajprojektet år 2017 slutbetalades 

under 2020. Under 2021 gjordes den sista avskrivningen av kajprojektet (kostnad), och så även de 

sista delbetalningarna från medlemmar som valde att delbetala (intäkt). Både intäkter och kostnader 

har bokförts på sektion Brygg.  

Medlemmen Ove Hedström ifrågasatte varför intäkter och kostnader är bokförda på Brygg, eftersom 

kajprojektet har betalats av medlemmar i sektion Grön. Styrelsen höll med om att detta är felaktigt.  

Stämman diskuterade hur detta skulle lösas till det bästa. Medlemmen Lars Mattsson föreslog att 

styrelsen får i uppdrag att revidera den föreslagna fonderingen och att styrelsen återkommer med 

redovisning av slutlig fondering för 2021. Stämman biföll förslaget. 
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6 Ersättning till Styrelsen revisorer, kommittéer, och valberedning 

Stämman beslutade att godkänna förslaget enligt den fördelning som redovisades i kallelsen  

7 Revisorernas berättelse 

Anders Eriksson redogjorde för revisionernas berättelse och att revisonerna föreslår årsstämman att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för dess förvaltning under verksamhetsåret. Stämman godkände 

revisorernas berättelse. 

8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

9 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

Framställning 1 från styrelsen 

Styrelsen har med hjälp av en medlem skrivit en lathund med tips och rekommendationer för den 

som hyr ut sin fastighet i Sågsten.  Årsstämman godkände lathunden och beslutade att den ska finnas 

på hemsidan och på anslagstavlan 

.Framställning 2 från styrelsen 

En stadgeändring gällande val av ledamöter till kommittéer där ledamöter väljs på årsmötet i stället 

för sommarmötet. Stämman godkände stadgeändringen för andra gången. 

Framställning 3 från styrelsen 

Styrelsen önskar gemensamma riktlinjer för trädfällning på samfällighetens mark och önskar tillsätta 

en skogsfogde med motorsågskörkort som styrelsen vill försäkra. 

Årsstämman godkände styrelsens framställan och önskar att skogsfogden ingår i grönområdes 

kommittén. 

Motion  

Motion angående digitalisering inlämnad av Arne Funk 

Årsstämman godkände motionen och en grupp tillsätts för att ta fram förslag till nästa stämma. 

Gruppen är ännu ej komplett men håller på att sammansättas Arne Funk, Kerstin Wreile samt 

ytterligare någon medlem, helst webbansvarig. Eftersom det även motionen berör väg bör även 

medlem från väg vara med. 

 

10 Kvarvarande frågor från stämman 2021 

Hjärtstartaren finns nu på plats på väggen bakom Friggan vid ängen. Den är anmäld till 

hjärtstartarregistret och en webbutbildning för den som önskar finns på HLR rådets hemsida. En skylt 

för att förtydliga var den sitter kommer att sättas upp. 

 

11 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd. 

Styrelsens förslag godkändes av stämman. Förslag gavs att indexreglera årligen framöver. 
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12 Verksamhetsplan och budget 2022 

Stämman beslutade att godkänna utsänd verksamhetsplan och budget för 2022. Styrelsen och väg 

ska prata ihop sig om röjning av sly i diken. 

 

13 Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter 

Barbro Runnqvist omval som styrelseordförande på ett år (tom stämman 2023) 

Krisztina Pankl nyval som ledamot/kassör på två år (tom stämman 2024) 

Pontus Andersson omval som ledamot på två år (tom stämman 2024) 

Oskar Lübeck som ledamot (tom stämman 2023) 

Kerstin Wreile omval som ledamot på två år (tom stämman 2024) 

Eva Forsell omval som suppleant på ett år (tom stämman 2023) 

Madelene Lind nyval som suppleant på ett år (tom stämman 2023) 

Stämman beslutade att välja styrelse och suppleanter enligt valberedningens förslag ovan 

 

14 Val av revisorer och revisorssuppleanter  

Sofia Sartor nyval som revisor för ett år (tom stämman 2023) 

Mikael Satamaa omval som revisor för ett år (tom stämman 2023) 

Anders Nilsson omval som suppleant för ett år (tom stämman 2023) 

Vakant         suppleant för ett år (tom stämman 2023) 

Stämman beslutade att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens förslag ovan 

 

15 Val av valberedning 

Stämman beslutade att välja: 

Eva Öberg omval 

Mia Funk nyval 

Kristzina Pankl avgår eftersom hon valts in i styrelsen. 
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16 Val av funktionärer till kommittéerna  

Grönområdeskommittén: 

Sammankallande. Ingemar Husberg. Nyval av Aina Blom som ersätter Kent Nordström 

Vattenkommittén: 

Sammankallande Reijo Satama 

Tor-Alf Forsström och Åke Fröberg avgår och ersätts av Jan Forsell och Leif Andersson 

Bryggkommittén: 

Sammankallande Arne Funk 

Oförändrat i övrigt  

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag. 

Funktionärer och ledamöter som avgår får ett presentkort som tack för engagerat och fint arbete i 

föreningen 

 

17 Övriga frågor 

Midsommar i år arrangeras av styrelsen och nya ägarna av Tattmar har tackat ja till fotbollsmatch på 

midsommardagen. 

Sommarfotbollen behöver ha fler vuxna som engagerar sig om det ska bli av. Det kan inte ledas av en 

vuxen och föräldrar uppmanas att anmäla sig innan 1/6. Det är ingen organiserad verksamhet och 

föräldrar till barn som deltar behöver vara med på ängen. 

Frågan om eldningsförbud sommartid på Wallamor tas upp. Allemansrätten gäller, men markägaren 

kommer att vidtalas och tillfrågas om skyltning.  

Fråga om vem som ansvarar för sandning och underhåll av den del av Bryggvägen som går från där 

asfalten tar slut fram till varvet och inte ingår i Vägsamfällighetens ansvar. Ove Hedström kunde 

berätta om ett avtal mellan samfälligheten och varvsägaren från långt tillbaka och att det är 

varvsägaren som står ansvarig för underhåll och sandning för denna del av vägen. 

Göran Håkansson meddelade att bokhyllan bakom anslagstavlan nu är öppen igen för säsongen. 

18 Meddelande om plats där stämmoprotokoll ska hållas tillgängligt 

Stämman beslutade att protokollet ska anslås på anslagstavlan och publiceras på hemsidan 

 

Mötet förklaras avslutat. 
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Vid protokollet 

 

 

Kerstin Wreile 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Anders Eriksson                                   Arne Funk                                                Aina Blom 

mötesordförande 
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