
PROTOKOLL FÖRT VID LÖVÅSENS SAMFÄLLIGHETS 

FÖRENINGS ÅRSMÖTE I FOLKETS HUS, SPARREHOLM. 

LÖRDAGEN DEN 11 juni 2022. 
 
 
1. 
Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Ullacarin Holst Hammarlund, vilken hälsade 
alla 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 
Dagordningen godkändes. 
 
4. 
Val av ordförande för stämman 
Till ordförande för stämman valdes Ullacarin Holst Hammarlund. 
 
5. 
Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare för stämman valdes Katarina Garpefors 
 
6. 
Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kenneth Strömberg och Mats 
Alexandersson.  
 
7. 
Upprättande av röstlängd 
Totalt 55 personer närvarande vilka representerade 39 av totalt 104 
tomter. 
 
8. 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen inklusive årsredovisning, som skickats till 
medlemmarna med kallelsen godkändes. Inga frågor framkom. 
 



 
9. 
Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen, som skickats till medlemmarna med kallelsen 
tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
10. 
Fastställande av resultat och balansräkning 
Fastställdes utskickat resultat och balansräkning. 
 
11.  
Beslut om årets resultat 
Årets resultat som skickats ut till medlemmarna redovisades och årets 
resultat beslutades. 
 
12.  
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
13.  
Behandling av inkomna motioner från medlemmar eller 
framställande från styrelsen 
Konstaterades att styrelsen till årsmötet fått in en motion som skickats ut 
till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Motionen gällde installation 
av solceller för att minska elpriset. Styrelsen har tagit ställning att ingen 
investering kommer att genomföras.  
Motionen diskuterades och röstning av de två förslagen genomfördes. Med 
rösterna 21 mot 18 beslutades att gå på styrelsens förslag att inte investera 
solceller i samfällighetens regi.  
 
14. 
Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Beslöts att ge styrelsen och revisorerna fortsatt reseersättning enligt 
gällande statliga normer. 
 
15. 
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt 
debiteringslängd 
Styrelsens förslag till avgifter för 2023.  
Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften från idag 2.200 kr till 
3.800 kr. Beslutet bifalldes.  



Det beslutades även att vägavgiften fortsatt är 660kr, förseningsavgift 90kr 
och för utebliven städning, frivillig avgift, 500kr, vintervattenavgift 800kr 
samt båtplatsavgift 500kr. 
Debiteringslängden fanns utskriven att tillgå under mötet. 
 
16. 
Val av styrelse och av ordförande samt övriga befattningshavare. 
Styrelse: 
Konstaterades att kvarstående styrelseledamöter på ytterligare ett år är: 
Ullacarin Holst Hammarlund, Katarina Garpefors och Jörgen Axland.  
 
Till styrelseledamot på två år omvaldes: 
Claes Richter. 
 
Till styrelseledamot på två år nyvaldes: 
Ingrid Riddermark. 
 
Till styrelseordförande på ett år valdes Ullacarin Holst Hammarlund. 
 
Till Styrelsesuppleanter på ett år omvaldes: 
Catrin Andersson, Örjan Rietz och Fredrik Jansson. 
 
 
Revisorer: 
Till Revisorer på ett år omvaldes Eva-Lena Lönnqvist och Göran Vedin. 
 
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes: 
Krister Fredricson 
 
Till revisorssuppleant på ett år nyvaldes: 
Carl-Johan Thorsell 
 
Valberedning: 
Till valberedning på ett år omvaldes: 
Kenneth Strömberg och Mats Alexandersson 
 
 
Befattningshavare: 
Kvartermästare: 
Kvarter 1  Minna Enehage (nyval) 
Kvarter 2       Ingrid Riddermark    
Kvarter 3         Ingemar Fors 



Kvarter 4        Christer Gillner 
Kvarter 5         Anders Roos 
Kvarter 6         Kenneth Hammarlund 
Kvarter 7         Agneta Larsson 
Kvarter 8         Elisabeth Gustafsson (nyval) 
Kvarter 9         Claes Richter 
Kvarter 10      Fredrik Flink 
 
Huvudansvarig Hamnkapten 
Jonas Sund 
 
Hamnkaptener: 
Brygga 1 & 2    Jonas Sund 
Brygga 3           Thomas Hässledahl 
Brygga 4           Lennart Riddermark 
Brygga 5           Maria Almqvist och Inger Svensson 
 
Badplatsansvarig stora badplatsen: 
Lennart Riddermark (nyval) 
 
Doppbrygga: 
Thomas Hässledahl 

 
Bastuansvarig: 
Jan Lönnkvist 
 
Bastubadplats: 
Katarina Garpefors 
 
Pumpansvarig: 
Styrelsen genom entreprenad 
 
Vattenprover: 
Styrelsen 
 
Väg/vinterunderhåll: 
Styrelsen 
 
Fiskeriverksamheten: 
Nätfiske           Anders Roos 
Kräftfiske        Jonas Sund 
 



17. 
Övriga frågor 
Flera medlemmar som under flera år varit verksamma inom olika uppdrag 
avtackades. 
 
18. 
Plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 
Beslutades att stämmoprotokollet skickas ut via mail samt att det läggs in 
på vår hemsida.  
De som inte har någon mail får protokollet i egen brevlåda inom vårt 
område. 
 
19. 
Avslutning 
Ullacarin Holst Hammarlund tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
Efter årsmötet bjöd föreningen på kaffe med dopp. Mötesdeltagarna inbjöds 
att efter årsmötet stanna kvar och diskutera olika frågor med styrelsen. 
 
 
Vid 
Protokollet 
 
…………………………………………………………………………….…. 
Katarina Garpefors 
 
 
Justeras: 
 
…………………….……………………..                ………………..……………………………….             
Kenneth Strömberg                                    Mats Alexandersson 


