
	  
PROTOKOLL	  FÖRT	  VID	  LÖVÅSENS	  SAMFÄLLIGHETS	  FÖRENINGS	  

ÅRSMÖTE	  2020.	  
	  
Årsmötet	  har	  genomförts	  utan	  fysisk	  närvaro.	  Omröstning	  har	  skett	  per	  E-‐
post	  samt	  per	  brev.	  Omröstningen	  har	  delats	  upp	  i	  två	  omgångar.	  
Mötet	  öppnades	  den	  20	  augusti.	  	  
Första	  röstomgången	  utfördes	  mellan	  den	  20	  och	  23	  augusti	  med	  punkterna	  
1-‐7	  med	  röstning	  i	  punkterna	  2-‐	  6.	  Därefter	  ajournerades	  stämman	  till	  den	  26	  
augusti.	  	  
Andra	  röstomgången	  utfördes	  mellan	  den	  26	  och	  29	  augusti	  med	  punkterna	  
8-‐19	  med	  röstning	  i	  punkterna	  10-‐16.	  
	  
	  
1.	  Mötets	  öppnande.	  
Mötet	  öppnades	  av	  ordförande	  Ullacarin	  Holst	  Hammarlund.	  	  	  
	  
2.	  Är	  stämman	  behörigen	  utlyst.	  
Samtliga	  inkomna	  röstblanketter	  godkände	  att	  kallelse	  har	  sänts	  ut	  i	  
behörig	  ordning.	  	  
	  
3.	  Godkännande	  av	  dagordning.	  
Dagordningen	  godkändes.	  	  
	  
4.	  Val	  av	  ordförande	  för	  stämman.	  
Ordinarie	  ordförande	  Ullacarin	  Holst	  Hammarlund	  valdes	  till	  
stämmoordförande.	  
	  
5.	  Val	  av	  sekreterare	  för	  stämman.	  
Ordinarie	  sekreterare	  Krister	  Fredricson	  valdes	  till	  sekreterare.	  
	  
6.	  Val	  av	  två	  justeringsmän	  tillika	  rösträknare	  för	  stämman.	  
Stämman	  valde	  våra	  revisorer	  Eva-‐Lena	  Lönnqvist	  och	  Göran	  Vedin	  till	  
Justeringsmän	  och	  rösträknare	  för	  stämman.	  
	  
7.	  Upprättande	  av	  röstlängd.	  
Genomräknades	  samtliga	  inkomna	  röstblanketter	  och	  fastställdes	  att	  63	  
röstberättigade	  medlemmar	  deltagit	  i	  omröstningen.	  
	  
Kl.	  12.00	  den	  23	  augusti	  ajourneras	  stämman	  till	  den	  26	  augusti	  då	  
omröstning	  del	  två	  börjar.	  



Styrelsen	  fastställde,	  den	  24	  augusti,	  att	  inga	  hinder	  finns	  för	  att	  gå	  vidare	  
med	  stämman.	  
	  
Den	  26	  augusti	  öppnas	  mötet	  och	  omröstning	  del	  2	  börjar.	  
	  
8.	  Årsberättelse	  av	  styrelsen	  
Konstaterades	  att	  styrelsens	  verksamhetsberättelse	  var	  utsänd	  med	  
kallelsen	  och	  dessutom	  publicerad	  på	  vår	  hemsida.	  	  Inga	  synpunkter	  har	  
inkommit	  och	  är	  därmed	  godkänd.	  
	  
9.	  Revisionsberättelse	  
Revisionsberättelsen	  var	  utsänd	  med	  kallelsen	  och	  dessutom	  publicerad	  på	  
vår	  hemsida.	  Revisionen	  är	  utan	  anmärkningar	  och	  revisorerna	  föreslår	  att	  
stämman	  fastställer	  resultaträkningen	  och	  balansräkningen	  för	  föreningen,	  
disponerar	  resultatet	  enligt	  förslaget	  i	  verksamhetsberättelsen	  och	  beviljar	  
styrelsens	  ledamöter	  ansvarsfrihet.	  	  
	  
10.	  Fastställande	  av	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  
Beslöts	  av	  samtliga	  inkomna	  röster	  att	  fastställa	  utskickad	  resultat-‐	  och	  
balansräkning.	  	  
	  
11.	  Beslut	  om	  årets	  resultat.	  
Beslöts	  av	  samtliga	  inkomna	  röster	  att	  enligt	  styrelsens	  förslag	  överföra	  
årets	  vinst	  45.805kr	  i	  ny	  räkning,	  	  
	  
12.	  Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  
Beslöts	  av	  samtliga	  röster	  att	  enligt	  revisorernas	  förslag	  ge	  styrelsen	  
ansvarsfrihet.	  
	  
13.	  Behandling	  av	  inkomna	  motioner	  eller	  framställningar	  från	  
styrelsen.	  
Konstaterades	  att	  styrelsen	  inte	  hade	  någon	  framställning	  till	  stämman.	  
	  
Två	  motioner	  har	  inkommit	  från	  medlem	  och	  skickats	  med	  kallelsen	  till	  
stämman	  med	  styrelsens	  kommentarer.	  	  
	  
Motion	  1.	  Motion	  angående	  att	  styrelsen	  ska	  ta	  över	  ägandet	  av	  samtliga	  
båt-‐bommar.	  Beslöts	  att	  enligt	  styrelsen	  förslag	  avslå	  motionen	  i	  sin	  helhet.	  
Detta	  med	  röstsiffror	  för	  styrelsens	  förslag	  med	  57	  och	  1	  mot	  styrelsens	  
förslag	  samt	  2	  blankröster.	  
	  



Motion	  2.	  Motion	  angående	  höjd	  avgift	  för	  båtplatser	  på	  föreningens	  
bryggor.	  Beslöts	  att	  enligt	  styrelsens	  förslag	  avslå	  motionen	  i	  sin	  helhet.	  
Detta	  med	  röstsiffror	  56	  för	  styrelsens	  förslag	  och	  2	  mot	  styrelsens	  förslag	  
samt	  2	  blankröster.	  
	  
	  
14.	  Ersättning	  till	  styrelsen	  och	  revisorerna.	  
Beslöts	  av	  samtliga	  röster	  att	  godkänna	  styrelsens	  förslag	  och	  ge	  styrelsen	  
och	  revisorerna	  fortsatt	  reseersättning	  enligt	  gällande	  statliga	  normer,	  
nuvarande	  18:50/mil.	  Inga	  arvoden	  utgår.	  
	  
15.	  Styrelsens	  förslag	  till	  utgifts-‐	  och	  inkomststat	  samt	  vilka	  avgifter	  
medlemmarna	  ska	  betala.	  
Beslöts	  av	  samtliga	  röster	  att	  godkänna	  styrelsens	  förslag	  till	  avgifter	  för	  
2021.	  	  Oförändrad	  avgift	  för	  medlemsavgift	  2.200kr	  (ingår	  vägavgift	  med	  
660kr),	  båtplatsavgift	  500kr,	  vintervattenavgift	  800kr	  förseningsavgift	  
90kr	  och	  för	  utebliven	  städning	  frivillig	  avgift	  500kr.	  	  
	  
16.	  Val	  av	  styrelse	  och	  av	  ordförande	  samt	  övriga	  befattningshavare.	  
Beslöts	  av	  samtliga	  röster	  att	  godkänna	  valberedningens	  förslag.	  
Beslöts	  av	  samtliga	  röster	  att	  godkänna	  valberedningens	  förslag.	  
	  
Styrelse;	  
Konstaterades	  att	  kvarstående	  styrelseledamöter	  på	  ytterligare	  ett	  år	  är:	  
Jörgen	  Axland,	  Katarina	  Garpefors	  och	  Ullacarin	  Holst	  Hammarlund.	  
Till	  styrelseledamot	  på	  två	  år	  omvaldes:	  Jan	  Larsson.	  
Krister	  Fredricson	  har	  avböjt	  omval	  på	  två	  år.	  
Till	  styrelseledamot	  på	  ett	  år	  omvaldes:	  Krister	  Fredricson.	  
Till	  styrelseordförande	  omvaldes	  Ullacarin	  Holst	  Hammarlund	  
	  
Till	  styrelsesuppleanter	  på	  ett	  år	  omvaldes:	  Maria	  Almqvist	  och	  Claes	  
Richter.	  
Bengt	  Svelander	  har	  avböjt	  omval.	  
Till	  styrelsesuppleant	  på	  ett	  år	  nyvaldes:	  Fredrik	  Jansson.	  
	  
Revisorer:	  
Till	  revisorer	  på	  ett	  år	  omvaldes:	  Eva-‐Lena	  Lönnqvist	  och	  Göran	  Vedin.	  
Till	  revisorssuppleanter	  på	  ett	  år	  omvaldes:	  Björn	  Nyberg	  och	  Sven	  
Svensson.	  
	  
Valberedning:	  
Till	  Valberedning	  på	  ett	  år	  omvaldes:	  Ulla	  Triantafillidis	  och	  Inger	  Svensson.	  



Sammankallande:	  Ulla	  Triantafillidis.	  
	  
	  
Befattningshavare:	  
Beslutades	  att	  rösta	  på	  valberedningens	  förslag.	  
Enligt	  separat	  bifogad	  lista.	  
	  
17.	  Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor	  var	  anmälda.	  
	  
18.	  Meddelande	  av	  plats	  där	  stämmoprotokollet	  hålls	  tillgängligt.	  
Styrelsen	  har	  meddelat	  att	  stämmoprotokollet	  skickas	  till	  samtliga	  
medlemmar	  och	  publiceras	  på	  vår	  hemsida.	  
Samtliga	  med	  mailadress:	  på	  mail,	  övriga	  i	  brevlåda	  på	  samfälligheten.	  
	  
19.	  Avslutning	  
Ordförande	  avslutade	  stämman	  2020-‐08-‐29	  kl.15.30.	  
	  
Efter	  avslutning	  fanns	  delar	  av	  styrelsen	  tillgängliga	  på	  vårt	  förråd	  för	  
eventuella	  frågor.	  Inga	  frågor	  ställdes.	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
…………………………………….	  
Krister	  Fredricson	  
	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
	  
……………………………………	  
Ullacarin	  Holst	  Hammarlund/Mötesordförande	  
	  
	  
	  
……………………………………..	   	   …………………………………	  
Eva-‐Lena	  Lönnqvist/Justeringsman	   Göran	  Vedin/Justeringsman	  
	  



	  
Bilaga	  till	  årsmötesprotokoll	  
	  

BEFATTNINGSHAVARE	  
	  
Omval	  av	  samtliga	  utom	  Huvudansvarig	  samtliga	  bryggor.	  
Garpefors	  Thomas	  har	  bett	  att	  få	  avgå.	  
	  
KVARTERMÄSTARE	   	   	   TOMTERNA	  
	  
JANSSON	  FREDRIK	  (TOMT	  8)	  	   	   	  2-‐13	  OCH	  103	  
KASTELL	  KENT	  (TOMT	  20)	   	   	  14-‐21	  
INGEMAR	  FORS	  (TOMT	  29)	   	  	   	  22-‐30	  
GILLNER	  CHRISTER	  (TOMT	  38)	   	   	  31-‐38	  
EKENBERG	  TOMMY	  (TOMT	  41)	   	   	  39-‐47	  
HAMMARLUND	  KENNETH	  (TOMT	  54)	  	   	  48-‐60	  
AGNETA	  LARSSON	  (TOMT	  67	  A)	  	  	   	  61-‐69	  OCH	  102	  
VAKANT	   	   	   	   	  70-‐76	  
RICHTER	  CLAES	  (TOMT	  78)	   	   	  77-‐87	  
FLINK	  FREDRIK	  (TOMT	  98)	   	   	  88-‐101,	  104	  OCH	  105	  
	  
HAMNKAPTENER	   	   	   BRYGGA	  
	  
GARPEFORS	  THOMAS	  (TOMT	  61)	   1	  OCH	  2	  
THOMAS	  HÄSSLEDAHL	  (TOMT	  11)	   3	  
RIDDERMARK	  LENNART	  (TOMT	  19)	   4	  
ALMQVIST	  MARIA	  (TOMT	  27)	  OCH	  
SVENSSON	  INGER	  (TOMT	  13)	   	   5	  
	  
NYVAL	  HUVUDANSVARIG	  SAMTLIGA	  BRYGGOR	  
SUND	  JONAS	  (TOMT	  53)	  
	  
	  
BAD,	  BASTU	  OCH	  DOPPBRYGGA	  
	  
SÖDERBERG	  TORGNY	  (TOMT	  17)	   BADPLATS	  
HÄSSLEDAHL	  THOMAS	  (TOMT	  11)	   DOPPBRYGGAN	  
EFRAIMSSON	  BO	  OCH	  	  
SUNDHOLM/EFRAIMSSON	  KERSTIN	   	  
(TOMT	  47)	  	   	   	   BASTU	  	  	  
GARPEFORS	  KATARINA	  (TOMT	  61)	   BASTUBADPLATS	  


