
  PROTOKOLL 

fört vid ordinarie årsstämma med  

Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

(inkl Avlopp 2, GA 3) 

2015-03-29 

 

Plats: Klingavälsgården, Karup 

 
 

 

1. FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE 

Ordföranden Mayvor Jonsson förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.  

 

Det antecknas att debiteringslängder för år 2015, avseende både Fritidsföreningen och  

Avlopp 2, finns framlagda och är tillgängliga för granskning av stämmodeltagarna, se  

bilaga 1, samt att debiteringslängderna omfattar förteckning över andelsägare och 

fastighetsbeteckningar. Det antecknas vidare att andelstalet är 1, vilket innebär att samtliga 

fastigheter omfattar 1 andel av den totala uttaxeringen, att styrelsens förslag till årsavgifter är 

(2 500 kr för fritidsföreningen och 2 800 kr för avlopp 2) samt att årsavgifterna skall vara 

föreningen tillhanda senast den 30 april 2015 avs. Fritidsföreningen och senast den 31 maj 

2015 avs. Avlopp 2).  

 

2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 

Till ordförande för stämman väljs Mayvor Jonsson och till sekreterare Eva Andreassen.  

 

3.  FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR 

Det antecknas att avprickning av närvarande röstberättigade medlemmar har gjorts på aktuell 

medlemsförteckning, se bilaga 1, och att antalet röstberättigade deltagare räknats samman till 

46 st. (inga via fullmakter). 

 

4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Det antecknas att styrelsens förslag till dagordning skickats till medlemmarna tillsammans 

med kallelsen till årsstämman. 

Ordföranden föreslår att frågor kring det gångna årets verksamhet och frågor som kan beröra 

2015 års budget, ställs i samband med genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse och 

budgetförslag. 

 

Ordföranden upplyser att fråga om skyddsjakt inte ligger i föreningens beslutsområde och att 

information angående skyddsjakt m.m. därför kommer att ske efter avslutat årsmöte. 

 

Stämman godkänner den föreslagna arbetsordningen och fastställer dagordningen 

 

5. FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING 
Det antecknas att kallelse till årsmötet enligt stadgarna skall vara medlemmar tillhanda senast 

14 dagar före årsstämman.  

Årsstämman fastställer att kallelse skett i behörig ordning. 
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6. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE. 

Bent Rimpler och Ingemar Hellner Held väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll. Till rösträknare väljs revisorerna Jonny Nilsson och Göran Kristoffersson.

         

       

7. STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSER FÖR 2014 

Det antecknas att föreningens verksamhetsberättelse (inkl Avlopp 2) för 2014 med därvid 

fogade bilagor, se bilaga 3 samt revisorernas berättelse för 2014, se bilaga 4, har varit 

utsända tillsammans med kallelsen till årsstämman. 

 

Inga frågor ställs i anledning av innehållet av verksamhetsberättelsen och revisorernas 

berättelse för 2014. 

                                      
Stämman godkänner verksamhetsberättelsen och revisorernas berättelse samt fastställer 

resultat- och balansräkningar för 2014 . 

 . 

8. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2014 och att verksamhets- 

berättelsen och revisionsberättelsen för nämnda år läggs till handlingarna. 

                   

9. FRÅGA OM ARVODE TILL STYRELSE, REVISORER OCH TILLSYNSMÄN 

FÖR 2015. 

I styrelsens budgetförslag för 2015 som ingår i verksamhetsberättelsen för 2014, är arvoden 

upptagna till 140 000 kr för Fritidsföreningen och till 55 000 kr för enheten Avlopp 2.  

- I beloppen ingår inga höjningar. 

 

Förslag lämnas från en medlem om att arvode till styrelse m.fl. bör indexuppräknas varje år. 

 

Stämman godkänner arvodesbeloppen att fritt fördelas mellan styrelseledamöter, 

styrelsesuppleanter, tillsynsmän och revisorer m.fl.  

 

10 a) och b) BESLUT OM BUDGET OCH DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2015. 

Det antecknas att budgetförslag för 2015 avseende såväl Fritidsföreningen som Avlopp 2 är 

intaget i verksamhetsberättelsen för 2014, vari medlemsavgifterna avseende Fritidsföreningen 

för 2015 beräknas till 2 500 kr och för Avlopp 2 till 2 800 kr, d.v.s. oförändrade belopp i 

förhållande till 2014. 
 

Årsstämman godkänner de angivna medlemsavgifterna. 

 

Årsstämman beslutar att godkänna styrelsens budgetförslag och debiteringslängd för 2015 

 

Ordföranden informerar om att föreningen inför 2016 kommer att behöva höja 

medlemsavgifterna. 

 

En medlem menar att avgifterna är oförskämt låga och att föreningen tillhandahåller en helt 

fantastisk service.     
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Dan Berg, sammankallande i valberedningen, har lämnat in följande förslag från 

valberedningen 

 

a) kassör för 2 år 

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Tommy Holmqvist (omval) till 

kassör för 2015 och 2016. 
 

       

b) två ordinarie ledamöter för 2 år  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Tony Malmquist (omval) och 

Claes Berntsson (omval) för 2015 och 2016. 

       

c) två suppleanter för 1 år  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Ulla Svensson (omval) till 1:e 

suppleant och Maria Lanemar (omval) till 2:e suppleant för 2015.   

        

d) två revisorer för 1 år 

Det antecknas att Göran Kristoffersson meddelat att han inte ställer upp för omval. 

  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Jonny Nilsson (omval) och Per 

Hansson, tidigare revisorssuppleant, (nyval) till revisorer för 2015. 

 

e) en revisorsuppleant för 1 år  

Årsstämman godkänner valberedningens förslag och väljer Jan Olsson (nyval) till 

revisorsuppleant för 2015. 

 

Samtliga är tillfrågade och har förklarat sig villiga att ta på sig resp. uppdrag. 

 

f) tre medlemmar till valberedningen för ett år 

Årsstämman väljer Alexandra Tykesson, Niklas Clarin och Susanne  Aspegren till 

valberedning för 2015 (Alexandra Tykesson och Niklas Clarin nyval och Susanne Aspegren 

omval). Alexandra Tykesson ska vara sammankallande. 

 

Samtliga har förklarat sig villiga att åta sig angivna uppdrag i valberedningen  

                  

 

12. MOTIONER OCH SKRIVELSER 
 

Det antecknas att medlem enligt föreningens stadgar genom motion kan väcka förslag rörande 

föreningens verksamhet och att motion som ska behandlas på ordinarie årsstämma skall vara 

styrelsen tillhanda senast under januari månad och vara undertecknad. Icke undertecknad 

skrivelse eller motion tas inte upp. 

 

Det antecknas att inga motioner eller skrivelser inkommit. 

    

Stämman beslutar att punkten motioner och skrivelser har behandlats i enlighet med 

föreningens stadgar. 

.       
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13. BESLUT OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET SKALL HÅLLAS 

TILLGÄNGLIGT 

Stämman beslutar att stämmoprotokollet skall vara justerat inom två veckor från 

årsstämmodagen och därefter hållas tillgängligt på föreningens anslagstavlor vid 

Kronhjortsvägen och Karups Nygårdsvägen. 

 

       

14. AVSLUTNING 

Ordföranden tackar stämmodeltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Eva Andreassen                              

 

 

             Justeras: 

 

          

 

.........................                                 ………………..                                  ……………....... 

Mayvor Jonsson                            Bent Rimpler         Ingemar  Hellner Held 

 

Direkt efter årsmötet hålls information ang. skyddsjakt och skogsvård samt frågestund  

se Bilaga. 


