
 PROTOKOLL FÖRT VID LÖVÅSENS SAMFÄLLIGHETS ÅRSMÖTE I  
FOLKETS HUS, SPARREHOLM LÖRDAGEN DEN 4 JUNI 2016. 
 
Före mötet presenterade Landskapsarkitekten Lise Hellström framtagen 
Skötsel och Rekreationsplan.  
 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Sonny Björk vilken hälsade de närvarande 
välkomna. 
 
2. Fråga om kallelse har sänts ut i behörig ordning. 
Konstaterades att kallelse har sänts ut i behörig ordning. 
 
3. Godkännande av dagordning 
Godkändes dagordningen 
 
4. Val av ordförande vid stämman 
Till ordförande för stämman valdes Sonny Björk tomt 87. 
 
5. Val av sekreterare vid stämman 
Till sekreterare för stämman valdes Krister Fredricson tomt 3A. 
 
6. Val av två justeringsmän   
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sven Svensson och Göran Wedin.  
 
7. Upprättande av röstlängd 
Följande fastigheter var representerade vid årsmötet: 
2,3A,4,5,6,9,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,29,30,31,33,34,38,39,41,43,45,46, 
47,48,49,51,52,53,54,58,59,64,66,67A.72,76,81,83,87,88,90,92,95,100 och Fejbol 
2:3  
Totalt var 51 medlemmar närvarande.  
 
8. Styrelsens årsberättelse 
Årsberättelsen inklusive årsredovisning som skickats till medlemmarna med 
kallelsen, kommenterades och genomgicks av styrelsen och godkändes.   
 
9. Revisionsberättelse  
Sonny läste upp slutet på revisionsberättelsen. 
Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 



10. Fastställande av resultat och balansräkning  
Fastställdes resultat och balansräkning. 
 
11. Beslut om årets resultat 
Beslöts att överföra årets förlust på 162.405kronor i ny räkning.   
 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
13. Underhållsplan 
Styrelsen presenterade förslag till underhållsplan, som också var utskickad till 
medlemmarna med kallelsen. Diskuterades och beslöts att enligt förslaget ge 
styrelsen i uppdrag att genomföra. Styrelsen föreslog att få mandat att belasta 
fonden med 105.000kronor för inköp av entreprenörkostnader för genomförandet 
av delar av skötselplanen. Under en period av 5 år. Detta beviljades av årsmötet. 
 
 
14. Behandling av inkomna motioner från medlemmar eller framställningar  
från styrelsen. 
Konstaterades att styrelsen inte hade någon motion till årsmötet.  
Styrelsen redogjorde för uppdrag från förra årsmötet beträffande belysning på våra 
vägar. En enkätundersökning gjordes och belysningsförslaget blev nedröstat. Av 48 
inkomna svar kunde 11 vara intresserade och 37 tackade nej. De som inte svarat 
bedöms som ej intresserade. 
 
Tre motioner har inkommit från medlemmar och skickats med kallelsen till 
årsmötet med styrelsens kommentarer. 
Motion nr 1: Bortforsling av båt 
Motion nr 2: Träd och grenar  
Motion nr 3: Solceller 
Beslöts enligt styrelsen förslag att avslå motionerna. 
 
15. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Beslöts att ge styrelsen och revisorerna fortsatt reseersättning med gällande statliga 
normer, nuvarande18:50/mil.  
 
 
16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Styrelsens förslag till avgifter enligt redovisad budget godkändes och fastställdes 
till oförändrade avgifter för och 2017. Medlemsavgift 2.000kronor, Båtplatsavgift 



100kronor, Vintervattenavgift 600kronor. Utebliven städning, frivillig avgift, 
500kronor och förseningsavgift 90kronor.  
 
17. Val av styrelse och av ordförande samt övriga befattningshavare 
Styrelse: 
Konstaterades att kvarstående styrelseledamöter på ytterligare ett år är: Peter 
Almerud, Sonny Björk och Ullacarin Holst Hammarlund.  
Till styrelseledamöter på två år omvaldes: Krister Fredricson. 
Till styrelseledamot på två år nyvaldes Fredrik Jansson. 
Till styrelseordförande på ett år valdes Sonny Björk. 
Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes: Jörgen Axland och Bo Bernhill.  
Till styrelsesuppleant på ett år nyvaldes Maria Almqvist 
Revisorer: 
Till revisorer på ett år omvaldes: Elisabeth Gustafsson   
Till revisor på ett år nyvaldes: Eva Lena Lönnqvist 
Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes: Björn Nyberg och Sven Svensson. 
 
Valberedning: 
Till valberedning på ett år valdes: Ulla Triantafillidis och Inger Svensson.  
 
Befattningshavare 
 
Kvartermästare  

 Fredrik Jansson         (8)    tomterna   2-13 och 103  
  Kent Kastell              (2            "        14-21 
  Ulla Triantafillidis     (24)        "        22-30 
  Christer Gillner         (38)         "        31-38 
  Tommy Ekenberg     (41)         ”        39-47 
  Kenneth Hammarlund (54)      "        48-60 
  Christer Lundqvist     (64)       "         61-69, och102 
  Anna-Lena Blom       (76)       "         70-76   
  Claes Richter             (78)       "         77-87 
  Fredrik Flink              (98)       "        88-101,104,105 
 
 
 
 
Hamnkaptener  
  Tomas Garpefors         (brygga-1) tomt 61     

Tomas Garpefors         (brygga-2) tomt 61  



  Bror Persson               (brygga-3) tomt 18 
Lennart Riddermark            (brygga-4) tomt 23 

  Mona Andersson och  
Inger Svensson         (brygga-5) tomt 4 och 13 

 
 

 
Badplatsansvarig   

Torgny Söderberg          tomt nr   17 
 
Doppbryggan Thomas Hässledahl   tomt nr   11 
 

Badplats och Bastuansvarig.  
 

  Bo Efraimsson och tomt nr     47 
  Kerstin Efraimsson 
Pumpansvarig Lövåsen  
  Styrelsen genom entreprenad 
  
  
Pumpansvarig Fejbol 

 Styrelsen genom entreprenad 
 

Vattenprover Styrelsen 
                             
Kontaktperson   
Väg/vinterunderhåll Jan Alm  
 
Fiskeriverksamheten  
  Börje Poarp (nätfiske)  tomt nr      7 
  Veikko Oksanen (nätfiske) tomt nr    46 
  Jonas Sundh (kräftfiske) tomt nr    53 
18. Övriga frågor 
Ingen övrig fråga är anmäld.  
 
19. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Beslutades att stämmoprotokollet sätts upp på samtliga anslagstavlor snarast och 
läggs in på hemsidan. Kommer också att skickas per mail till de med lämnade 
mailadresser. Övriga får protokollet i egen brevlåda.  
 



20. Avslutning 
Sonny Björk avtackade Bror Persson, som har valt att avgå, för ett bra och trivsamt 
samarbete under många år. Bror har varit verksam i styrelsen sedan 2005. 
Sonny Björk tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
Efter årsmötet bjöd föreningen på kaffe med dopp. 
Mötesdeltagarna inbjöds att efter årsmötet stanna kvar och diskutera 
föreningsangelägenheter med styrelsen, vilket hörsammades av ett flertal deltagare. 
 
Vid protokollet:   
 

 
................................ 
/Krister Fredricson/   
 
 
Justeras: 
 
 
.........................................      
/Sonny Björk/ Mötesordförande     
 
 
 
……………….............   ………………………… 
/Sven Svensson /   / Göran Wedin/  


