
                     

 

                                Protokoll 
               fört vid årsstämma för Karups Nygårds Samfällighetsförening  

                       söndag den 8 augusti 2021 kl.11.00 på Klingaälvsgården  

                                    
                                            

1.Föreningsstämmans öppnande 

Ordförande Mayvor Jonsson förklarar årsstämman öppnad och hälsade alla närvarande 

välkomna.  

 

2.Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Till ordförande valdes sittande Mayvor Jonsson och till sekreterare valdes sittande Ingela 

Smott. 

 

3.Val av protokolljusterare och rösträknare 

Margareta Clarén och Sven E Andersson valdes att justera protokollet. 

Till rösträknare valdes Johnny Nilsson och Tommy Holmqvist. 

 

4.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 

Avprickning av närvarande, 59 röstberättigade medlemmar enligt medlemsförteckningen 

varav 5 är med fullmakt. 

 

5.Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med följande tillägg, punkt 15 övriga frågor och under punkt 12 f. 

valberedningen 

 

6.Fråga om kallelsen skett i behörig ordning 

Kallelsen ska var medlemmarna senast 14 dagar före årsstämman och årsstämman 

fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning. 

 

7.Styrelsens och revisorernas berättelse för 2020 

Dessa skickades ut till medlemmarna i samband med kallelsen och bestod av 

verksamhetsberättelse för 2020, resultat och balansrapporter för 2020 samt revisorernas 

berättelse. Samtliga godkändes av årsstämman.  

 

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2020 

Stämman beviljade ansvarsfrihet för år 2020 

 

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019  

Årsredovisning för 2019 redovisades muntligt 

Stämman beviljade ansvarsfrihet för år 2019 

 

10.Fråga om arvode till styrelse och tillsynsmän 2021 

Arvodena för 2021 fortsätter att gälla för styrelse, tillsynsmän och revisorer. 

Stämman beslutade att höja timlön till 160: - from 2022-01-01 



Förslag kom upp av stämman att lägga ut alla ansvarsbeskrivningar på hemsidan. 

 

11.Beslut om budget samt debiteringslängd för 2021 

a. Årsstämman godkände styrelsens budgetförslag för samfälligheteten samt 

debiteringslängderna. 

 

b.  Årsstämman godkände styrelsens budgetförslag för Avlopp 2 samt 

debiteringslängderna Avlopp 2. 

       

 12. Stadgeenliga val: 

       Mattias Lundgren, Alexandra Tykesson och Jenny Young har ingått i valberedningen. 

 

 a. ordförande fram till årsstämma mars 2022 

     Mayvor Jonsson som ställt upp för omval och valdes till ordförande av stämman. 

 

 b. kassör fram till årsstämma 2023 

     Tommy Holmqvist som ställt upp för omval och valdes till kassör av stämman. 

 

 c. två ordinarie ledamöter fram till årsstämma 2023 

     Tony Malmqvist och Dan Berg som ställt upp för omval och valdes till ordinarie ledamöter 

      av stämman 

 

 d. en ledamot fram till årsstämma mars 2022 

      Ingela Smott som ställt upp till val till ordinarie ledamot och valdes till ordinarie ledamot  

      av stämman 

 

 e. två suppleanter fram till årsstämma mars 2022 

    Efter omröstning på stämman valdes Karin Wahlqvist och Anna-Maria Koudjis som 

    suppleanter. 

          

  f. två revisorer fram till årsstämma mars 2022 

     Johnny Nilsson och Per Hansson har ställt upp på omval, valdes till revisorer 

      av stämman. 

      

 g. en revisorssuppleant fram till årsstämma mars 2022 

      Mattias Lundgren valdes av stämman till revisorssuppleant. 

 

  h. Valberedning 

      Stämman beslutade att det ska finnas en valberedning. 

      Mattias Lundgren och Jenny Young har ställt om till omval och valdes till valberedning 

      av stämman. 

      Mattias Lundgren är sammankallande. 

       

 13. Motioner och skrivelser 

      En motion angående ladd-stationer av elbilar har kommit in. 

      Stämman beslutade att avslå motionen. 

 

 



 14. Beslut om plats där stämmoprotokollet ska hållas tillgängligt 

       Årsstämman beslutade att det skulle tillgängligt på föreningens anslagstavlor    

       Kronhjortsvägen och Karups Nygårdsvägen, samt på föreningens hemsida. 

 

  15. Övriga frågor: 

         Avloppet: det är mycket viktigt att inte spola ner trasor och dylikt i toaletten. Dan och 

         Christer ska gå runt och informera på de ängar där det är mer frekvent och har lämnat 

         ut skriftlig information i brevlådorna. 

         Klippning av gångar: Sven kommer att titta på det om vad som kan göras. 

         Trivselregler: Reglerna ska revideras och sen komma ut med nya Karupsbladet och 

         på hemsidan. 

         Karupsbladet: Nytt Karupsblad kommer ut efter stämman. 

         Potthål: Christer berättade lite hur de uppkommer och vad som görs åt det. 

         Råkorna: Skyddsjägaren sköt ca 70 ungar från 11 maj. Vi kommer även att göra det 

         nästa vår om inget annat beslut kommer från Naturvårdsverket. Vi måste informera de 

         tomtägare som berörs att jägaren går in på deras mark för att kunna skjuta ungarna. 

         Kontaktuppgifter: Det finns önskemål om att styrelse och tillsynsmäns     

         kontaktuppgifter finns på de stora anslagstavlorna. 

         Skylt: Det kom ett förslag om bättre skyltning till Klingaälvsgården. 

         Boule: Det går bra att komma och spela boule på den preparerade banan 

         när man vill. Det finns några som träffas på söndagar kl. 11.00 då det bara 

         går att komma ner om man vill spela. 

        Hundrastgård: Styrelsen har meddelat till de som vill ha en hundrastgård att det köps  

       in stängsel och stolpar och att det finns mark vid “fotbollsplanen” att använda.  

       Uppsättning och skötsel av hundrastgården får de som vill ta ansvar för och hålla i. 

       Vägar: Det är många som kör väldigt fort på våra vägar. Det är ett egenansvar att 

       köra försiktigt i området så det inte händer en olycka. 

       Bokskåp: Vi ska sätta upp ett bokskåp där vi alla kan lämna och ta en ny bok. Mer  

       information kommer. 

 

 16. Avslutning 

       Stämman avslutades 13.30 och ordförande tackade för visat intresse 

 

 

Karup 8 augusti 2021 

 

 

 

 

 

 


