
Karu ps Nygårds Samfäl Iighetsförening

Protokoll fört vid Arsstämma för
Karups Nygårds Samfällighet.
Söndag den 27 mans 2A22 kl 11.00

Föredragningslista:

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

lngela Smott

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

32 röstberättigade medlemmar och närvarande på Arsstämman.

4. Fastställande av dagordning

Vi har lagt till 12 b övriga frågor.

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar fÖre årsstämman och

Arsstämman fastställde att kallelse skett istadgeenlig ordning.

6. Val av protokolljusterare och rösträknare

Sven E Andersson justerare

Margareta Clarån justerare

Johnny Nilsson rösträknare



7. Styrelsens och revisorernas berättelse för 2021
Arsstämman godkänner berättelserna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
Arsstämman godkänner att ge ansvarsfrihet till styrelsen 2021 .

9. Fråga om arvode till styrelse, revisorer och tillsynsmän 2422
Arsstämman beslutar om samma arvoden som 2A21 .

10. Beslut om budget samt debiteringslängd för 2022

a. för Samtälligheten
Avgift beslutades till 2500:- av Arsstämman

b. Avlopp 2' Avgift beslutades till 4000:- av Arsstämman

1 1. Stadgeenligt val av a.ordförande lör 2 är
Mayvor Jonsson valdes som ordförande.

b. en ledamot för 2 år
!ngela Smott valdes som ordinarie ledamot.

c. två suppleanter for 1 är
Karin Wahlqvist valdes som suppleant
Anna Koudijs valdes som suppleant

d. två revisorer för 1 år
Jonny Nilsson valdes till revisor.
Per Hansson valdes till revisor

e. en revisorssuppleant för 1 är
Mattias Lundgren valdes som revisorssuppleant

f. Val av valberedning
Mattias Lundgren valdes till valberedning under 2023.
Jenny Young valdes till valberedning under 2023.



12 a..Motioner och skrivelser
lnga motioner och skrivelser har inkommit

b. övriga frågor
ReserYkraftverk:
lnköp av reservkraftverk för att ombesörja vatten för vid strömavbrott.

Styrelsen tar upp frågan på nästkommande styrelsemöte.

Krisplan för om det blir elavbrott ska utformas av styrelsen

Avlopp 2:
Kort information angående ombyggnaden av T-ängarna för Avlopp 2.

Det kan ev. blien höjning av avgiften 2023.
Boende på T-ängarna kommer att kallas till ett informationsmöte

Uppfart:
Medlem vill bygga en uppfart över samfällighetens mark.

Medlem skickar in sitt förslag till styrelsen.

Styrelsen tackade av Björn Andreassen och Lisbeth Eriksson-Hammarberg

13. Beslut om plats där stämmoprotokollet ska hållas tillgängligt

Protokollet sätts upp på de inglasade anslagstavlorna och på hemsidan.

14. Avslutning
Ordförande avslutar Arsstämman 2022


