
Föreningsstämmoprotokoll 2016

Båleröds samfällighetsförening
Mötet hölls 2016-07-24 vid lekplatsen på ängen

Närvarande ca 90 personer inkl. styrelsen.

Innan årsmötet öppnades informerade Ingrid Hassling om innehållet i avtalet med
Strömstads kommun om vårt vatten och avlopp. Den som vill ta del av avtalet kan
maila till Eva Solvang eva@balerod.se                                                                                  

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Kenneth Ivarsson som hälsade 
välkomna

2. Dagordningen godkändes
3. Till ordförande för mötet valdes Kenneth Ivarsson och till sekreterare Eva 

Solvang
4. Till justeringsmän valdes Lars Johnsson och Tom Gärds.                                     
5. Verksamhetsberättelsen redovisades och lades till handlingarna.
6. Årsredovisningen godkändes av föreningsstämman och lades till 

handlingarna
Revisionsberättelsen presenterades av Kenneth Ivarsson. 

7. Resultat- och balansräkningen fastställdes av föreningsstämman
8. Stämman beslutade att årets överskott överförs ny i räkning
9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
10. Arvode för styrelsens ordförande, kassör och sekreterare bestämdes till 

8.200:-.
11. Inga motioner har inkommit.

-Stämman beslutade att en avgift till fondering för framtida utbyte av VA-
nätet på 2.000:-/fastighet skall tas ut och betalas senast den 1 oktober.
Stämman överlät till styrelsen att fatta beslut om vilka åtgärder fondpengarna 
skall användas till.                 
-Idag levererar kommunen ca 20 % av vårt dricksvatten. Styrelsen får i 
uppdrag att fortsätta förhandlingar med kommunen om att de skall leverera 
100 %. Vi levererar allt spillvatten till kommunen.

12. Styrelsens förslag till budget 2016-2017 godkändes inte. Därför skall ny 
föreningsstämma ske så fort möjligt och ny budget presenteras.

13. Medlemsavgifter för 2016-2017 skall beslutas på den extra föreningsstämman.
14. Val av styrelsen 

Valberedningen föreslog Eva Solvang, Morgan Olsson, Wenche Klang som 
ledamöter i styrelsen. Från medlemmar kom även förslag på Tom Gärds  som 
ledamot. Efter omröstning (rösträknare var Lars Johnsson och Knut Schulz-
Jänisch) där Eva Solvang fick 62 röster, Morgan Olsson 62 röster, Wenche 

mailto:eva@balerod.se


Klang 53 röster och Tom Gärds 22 röster, blev resultatet följande:
Ordförande     Kenneth Ivarsson                         1 år kvar 
ledamot            Eva Solvang                                 2 år, omval 
ledamot            Morgan Olsson                            2 år,  nyval            
ledamot            Per Vaadal            1 år, fyllnadsval
ledamot            Wenche Klang                              2 år, nyval
suppleant        Christian Karlsson                        1 år, nyval  

15. Val av revisorer
Ingrid Hassling                                                       2 år, nyval        
Tom Gärds, suppleant                    1 år, nyval
Gunilla Johansson (extern)                                    1 år 

16. Val av valberedning 
 Tom Gärds                                                              2 år, nyval                             
 Malin Samuelsson                                                  1 år kvar 

17. Övriga frågor:
-En medlem framförde att när t ex ett Attefallshus byggs på fastigheten, är det
viktigt att VA-inkopplingen sker inne i huvudhuset.
-Röjningsdagen skall även i år ske på frivillig basis och vi hoppas att så många
som har möjlighet kan närvara, allt för att hålla vårt trevliga Båleröd fint. 
Styrelsen bestämmer ett datum för detta snarast.
-Vi påminner om att alla fastighetsägare skall se till så att dagvattnet 
(regnvattnet) inte går t ex via stuprännor och ut i avloppssystemen.
-Vi tackar Jerker Samuelsson för alla år i styrelsen och för allt bra arbete han 
har lagt ner.

18. Stämmoprotokollet hålles tillgängligt på anslagstavlan och Hemsidan.
19. Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 

Vid protokollet:                                                                       

Eva Solvang                                                                         
Sekr.

Kenneth Ivarsson
ordf.

 Justeringsmän:

  Lars Johnsson                                                             Tom Gärds                                      


