
Protokoll från extra föreningsstämma 2017

Båleröds samfällighetsförening
Mötet hölls 2017-05-21 på Daftö Feriecenter.

Närvarande 63 personer inkl. styrelsen.
 

1. Mötet öppnas.
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Kenneth Ivarsson som hälsade alla  
välkomna. 
I detta sammanhang blev det preciserat att extrastämman ”inte var någon 
rättegång, utan en stämma där syftet var att ge nödvändig information om den 
olovliga trädfällningen och fatta beslut enligt styrelsens förslag till stämman”.

2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med acklamation.

3. Ordförande och sekreterare för stämman utses.
Till ordförande för mötet valdes Kenneth Ivarsson och till sekreterare Eva 
Solvang.

4. Två justeringsmän/rösträknare utses.
Till justeringsmän (tillika rösträknare) valdes Ingrid Hassling och Sigurd 
Andenäs.  
                                                               

5. Utformning av röstlängd.
Närvarande fastighetsägare anmälde sig, prickades av på ägarförteck-
ningen/röstlängden och fick röstsedlar. 52 fastighetsägare, inkluderat 14  
fullmakter, tecknade sig i röstlängden.
På begäran beslutades om sluten röstning.

6. Orientering från styrelsen.
Kenneth Ivarsson och Per Vaadal orienterade noggrant om hela händelse-
förloppet med hjälp av bilder, föreningens stadgar, lagar,  förordningar,  
skötselplan för grönområden och händelseförloppet i övrigt. Det blev 
informerat om att den trädfällning som hade skett omfattade totalt 24 träd av 
olika slag, mest tallar, och att detta skedde på samfällighetens mark. Det blev 
också orienterat om den trädfällning som hade skett i strandskyddsområdet
(del av samfällighetens mark) där det fälldes 11 träd. Denna sak värderas i 
kommunen som egen sak, tillsynsärende, efter Miljöbalken.
Morgan Olsson informerade om föreningens försäkringsskydd.

       



7. Styrelsens förslag angående ansökan om stämning med anledning av olovlig 
trädfällning på det samfällda markområdet Strömstad Båleröd s:1, se bilaga 1.
Till grund för röstningen låg förslaget ”att ge styrelsen i uppdrag att vid allmän 
domstol väcka talan mot fastighetsägare/medlem....” och ”att ge föreningens 
styrelsen i uppdrag att anlita advokat Kristian Öberg,...., att utföra föreningens 
talan i tvisten...”.   
Stämman biföll styrelsens yrkande med följande resultat: 44 röstade för 
förslaget, 7 röstade mot förslaget och 1 röstade blankt.
   

8. Stämmans beslut.
Stämman beslöt att ge föreningens styrelsen i uppdrag att vid allmän domstol 
väcka talan mot fastighetsägare/medlem Signe Mette Bryde och Per Randgaard 
och därvid framställa yrkande om skadestånd med anledning av den olovliga 
trädfällningen samt att ge föreningens styrelse i uppdrag att anlita advokat 
Kristian Öberg, Advokatfirman Hammar KB att utföra föreningens talan i 
tvisten mot Signe Mette Bryde och Per Randgaard.
  

9. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på anslagstavlan och Hemsidan samt 
skickas ut via mail.

10. Mötet avslutas.
Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 

Vid protokollet:                                                                       

Eva Solvang                                           Kenneth Ivarsson                                        
sekr.                                                                   ordf.

 Justeringsmän:

Ingrid Hassling Sigurd Andenäs                             


