
Protokoll upprättat vid ordinarie föreningsstämma i Sluts samfällighetsförening  
den 19 maj 2018. Plats: Munsö skola, Gamla Landsvägen 8, 178 91 Munsö. 

1. Mikael Kullberg valdes till ordförande för stämman. 
 

2. Rolf Spångberg valdes till stämmans sekreterare. 
 

3. Till justeringsmän valdes Bo Lindstrand och Per Söderberg. 
 

4. Stämman konstaterades vara stadgeenligt utlyst. 
 

5. Dagordningen fastställdes utan förändringar. 
 

6. Röstlängden fastställdes utifrån medlemsförteckningen som bifogats till 
kallelsen. En namnlista skickades runt för närvaroförteckning. 16 
medlemmar närvarade vid stämman. 
 

7. Styrelsens ordförande redogjorde för verksamhetsberättelse samt 
resultat- och balansräkning för 2017. Ordföranden nämnde även att 
samfällighetsföreningens lån kommer att vara slutbetalt i december 
2020 vilket innebär att momsplikten upphör år 2022..  
 

8. Revisorerna gav sin rapport som tillstyrker fastställande av resultat- och 
balansräkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.  
 

9. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2017 samt fastställde resultat och balansräkning. 
 

10. Inga motioner hade inkommit.  
 

11. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrade 
ersättningar. 
 

12. Stämman beslutade att debiteringslängden är densamma som 
medlemsförteckningen som bifogats kallelsen.  
 

13. Förslag till budget för 2018 redovisades av styrelsens ordförande. 
Stämman beslutade i enlighet med förslaget. 
 

14. Stämman beslutade om debitering per andel enligt styrelsens förslag, 
d.v.s. totalt 2875 kr varav moms 575 kr. Beslutades att inbetalning ska 
ske före 30 juni och att inbetalningsavier ska skickas ut utan dröjsmål. 
 

15 Till styrelsen omvaldes Johan Hilding (omval 2 år), Hans Thunholm 
(omval 2 år), Till styrelsesuppleanter omvaldes Malin Söderson och 
Anders Karlsson. (omval 1 år) 



 
16 Till styrelsens ordförande valdes Johan Hilding (omval 1 år).  

 
17 Till revisorer omvaldes Per-Arne Kreitz och Mikael Olsson samt Stefan 

Wallin (suppl.). 
 

18 Till valberedning omvaldes  Madjid Behdjou och Dan Lindfors. 
 

19 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inträdesavgift 
till föreningen för nya medlemmar ska vara 30.000kr. Detta belopp 
(medlemsinsats) ska ses över inför varje årsstämma. 
 

20 Beslutades att stämmoprotokollet stadgeenligt ska spridas som e-post 
(debiteringslängden), anslås på anslagstavla vid grinden till hamnplanen 
respektive tavla vid Alholmens fotbollsplan samt, om möjligt, på 
Alholmens hemsida. 
 

21 Under punkten övriga frågor  
 
Diskuterades hur föreningen bör agera betr. bilar med släp och även utan 
som parkerar vid vägkanten mellan stora inhägnade parkeringen och 
jordbryggan, föreningens ordförande Johan Hilding svarade att det inte 
ligger på Sluts SFF bord och därför ligger lågt för tillfället. 
 
Hans T (hamnkapten) informerade om att 4 st motorer stulits inom 
inhägnaden under vinterperioden genom att de klippt sönder staketet 
och gått in med en bil, staketet är nu återställt.  
 
Frågan om hur hanteringen av den nya eller förändrade 
dataskyddsförordningen betn. GDPR skall göras togs upp för att samtidigt 
överlämna det hela till den nya styrelsen 
 
Stämman avslutades med att ordföranden tackade styrelsen och alla 
närvarande. 
 
Vid pennan: 
 
Rolf Spångberg  
 
Justeras: 
 
Mikael Kullberg  Bo Lindstrand  Per Söderberg 


