
 

SVS 

 

Svinningeudds samfällighetsförening     2019-03-30  

 

Protokoll fört vid Svinningeudds samfällighetsförenings årsstämma i Föreningsstugan, 

Svinningeudd, 2019-03-30 

 

§ 1 Mötet öppnades av Jan Saare, som hälsade de närvarande välkomna till 
Svinningeudds samfällighetsförenings årsstämma. 

§ 2  Upprättande av röstlängd:  Närvarolista tillika röstlängd hade upprättats vid 
inpassering och stämts av i pausen efter Tomtägareförenings möte som ägt rum 
direkt före denna stämma. Totalt närvarade 22 medlemmar som tillsammans 
representerade 26 fastigheter varav 4 via fullmakt. 

§ 3 Val av ordförande för stämman:  Jan Saare valdes till ordförande för stämman.  

§ 4 Val av sekreterare för stämman:  Göran Karnfält valdes till sekreterare för stämman. 

§ 5  Jenny Dahlin och Sten Bengtsson valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

§ 6 Frågan om stämman var behörigen utlyst besvarades med ja. Kallelse skedde drygt 3 
veckor före stämman och möteshandlingar gjordes tillgängliga på webbplatsen 
www.svinningudd.se ca 2 veckor före mötet. Kallelse ska ske senast 2 veckor före 
stämman. 

§ 7 Fastställande av dagordning. Dagordning och övriga mötespunkter och 
möteshandlingar förevisades för deltagarna i en bildpresentation. Presentationen 
finns att tillgå som bilaga. Stämman godkände dagordningen.  

§ 8 Samfällighetens verksamhetsberättelse för 2018 förevisades. Den föranledde inga 
frågor. Samfällighetens ekonomi för 2018 förevisades och förklarades av kassören 
Maria Falk. Därvid noterades speciellt följande: 

 Inkomsterna 2018 var högre än budgeterat. Det berodde dels på att de nya 
samfälligheterna debiterats per inflyttat hushåll och dels på inkomna 
ersättningar för tunga transporter varit högre än budget. 

 Utgifterna var också högre än förväntat. Vinterväghållningen blev nära 100.000:- 
dyrare än budgeterat, vilket kan hänföras till en besvärlig vinter med stundtals 
mycket snö och ishalka. Vägskador i Svinningeuddsvägens yttre del krävde också 
en inte budgeterad omdikning av delar av den norra vägsidan.  

 Efter planerad avsättning till underhålls-och förnyelsefonden så blev 2018 års 
resultat en förlust på ca 62.000 Kr.  

En fråga ställdes om ersättningen från Västerskärsringen kunde höjas i.o.m. att nya 
hus tillkommer i Kaptenshöjden. Svaret är att dessa redan räknats in när 
Lantmäteriet fastställde avgiften och att en avgiftssändring kräver en ny förrättning 
hos Lantmäteriet. Det finns i dagsläget inga planer på en ny förrättning. 

 Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna utan 
ytterligare frågor.  
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§ 9 Sten Bengtsson summerade revisionsberättelsen och rekommenderade att stämman 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Han tillade även att kassören Maria Falk har skött 
ekonomi och redovisning på ett förtjänstfullt sätt. 

§10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen: 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

§11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. Inga propositioner 
lades fram och inga motioner hade inkommit. 

§ 12 Fråga om ersättning till styrelsen och revisorerna: 
Förslag angående arvode till styrelsen lades fram som en klumpsumma på 79.000 Kr 
att fördela internt inom styrelsen beroende på medlemmarnas arbetsinsats. Till 
beloppet kommer arbetsgivaravgifter. 

Arvodet till revisorn föreslogs till 1.000 kr. Till revisorssuppleanten utgår ersättning 
bara om denne träder i tjänst. 

Stämman godkände förslagen.   

§13 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd: 
Styrelsens förslag presenterades av samfällighetens kassör Maria Falk som på ett 
antal bilder förevisade hur budget, underhållplan och årsavgift beräknas. 

Medlemsunderlaget utgjordes vid årets början av 130 fastigheter med sammanlagt 
158 ägare och ett andelstal om 115,5.  

Styrelsen beräknas i 2019 års budget få intäkter på ca 453.870 Kr baserat på 339.000 
Kr i uttaxering från medlemmarna samt 115.000 Kr i övriga intäkter, bl a 40.000 Kr 
från Västerskärsringen, och 50.000 Kr i ersättning för tunga transporter.   

På utgiftssidan har budgeterats 140.000 Kr för vinterväghållning samt avsättning till 
underhållsfonden på 114.000 kr. 

Med föreslagen budget fördelad på antalet andelar så skulle årsavgiften behöva vara 
2.877 Kr för att får en budget i balans. Avgiften är redan fastslagen till 2.750 Kr (från 
årsstämman 2018) vilket pekar på en förlust för 2019 på ca 15.000 Kr. 

Stämman beslöt på styrelsens förslag att för 2020 behålla årsavgiften oförändard, 
dvs avgiften förblir 2.750 Kr. 2020 års stämma får utvärdera om en höjning kan vara 
nödvändig från 2021. 

§ 14 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter: 

 Till ledamöter på 2 år omvaldes Carina Granqvist och Patrik Lundin samt nyvaldes 
Andreas Fredriksson.   

 Till ledamot på 1 år omvaldes Nils Jönsson 

 Till suppleant på 1 år nyvaldes Jenny Eriksson 

 Ledamöterna Göran Karnfält, Maria Falk och Anders Hedlund sitter kvar ytterligare 
ett år på sitt tvåårsmandat från förra året. Styrelsen utgörs 2019 således av 7 
ledamöter och 1 suppleant. 
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§15 Val av revisor och revisorsuppleant: 
Till revisor för 1 år omvaldes Sten Bengtsson. 
Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Katarina Löweberg. 

§16 Val av valberedning: 
Till valberedningen utsågs Eva Jansson (sammankallande, omval), samt Linda 
Johansson (omval) och Jenny Dahlin (omval). 

§17 Övriga frågor: 

§18 Meddelande om plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt. 
Protokollet från stämman kommer att publiceras på www.svinningeudd.se inom två 
veckor efter stämman inklusive den förevisade presentationen och övriga 
möteshandlingar. 

§19 Mötets avslutande: Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande samt 
styrelsen.  

 

 

Mötessekreterare    Mötesordförande 
 
 
 
 
Göran Karnfält     Jan Saare 
 
 
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
 
Jenny Dahlin     Sten Bengtsson 

http://www.svinningeudd.se/

