
Protokoll uppr at vid ordinarie föreningsstämma i Sluts samfällighetsförening lördagen den 20 maj 
2017. Plats: Munsö skolas matsal, Gamla Landsvägen 8, 178 91 Munsö. 

1. Mikael Kullberg valdes till ordförande för stämman. 
 

2. Stefan Wallin valdes till stämmans sekreterare. 
 

3. Till justeringsmän valdes Per-Arne Kreitz och Hans Ulriksson. 
 

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. 15 medlemmar närvarade vid stämman 
varav 1 tomt var repr. av 2 personer d.v.s. 14 röstberättigade. 
 

7. Styrelsens ordförande redogjorde för verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkning för 2016. Moms redovisades till skatteverket för 2016 men då utan att belasta 
debiteringen under 2016. Moms för 2016 och 2017 läggs därför på 2017 års utdebitering (pkt 
14). Ordföranden nämnde även att samfällighetsföreningens lån kommer att vara slutbetalt i 
december 2020 vilket innebär att momsplikten upphör år 2022. Hittills har varje medlem 
totalt inbetalt ca 33.000kr (3 284 900kr / 99 medlemmar).  
 Parkeringen städades under 2016 (kostar pengar) och där står nu tyvärr åter diverse skräp.   
 

8. Revisorerna gav sin rapport som tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning samt 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
 

9. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 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 2017 redovisades av styrelsens ordförande. Stämman beslutade i 
enlighet med förslaget. 
 

14. Stämman beslutade om debitering per andel enligt styrelsens förslag, d.v.s. totalt 3250kr 
(inkl. moms 2016resp 2017). Beslutades att inbetalning ska ske före 30 juni och att 
inbetalningsavier ska skickas ut utan dröjsmål. 
 

15.  Till styrelsen valdes Pontus Svensson (omval 2 år), Rolf Spångberg (omval 2 år), och Håkan 
Karlsson (omval 2 år). Till styrelsesuppleanter omvaldes Malin Söderson och Anders Karlsson. 
 

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 Ingela Malmqvist, 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 ansvarsfrågor rörande föroreningar (t.ex. på 
hamnplanen) och huruvida föreningen behöver något extra försäkringsskydd för 
brygganläggningen. Beslutades att styrelsen får bevaka frågorna och återkomma om det visar 
sig nödvändigt. Styrelsen upprepade ordningsregler om att trailers och pallvirke måste 
avlägsnas från hamnplanen efter sjösättning.    
 
                                      
 
Stämman avslutades med att ordföranden tackade styrelsen och alla närvarande. 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
Stefan Wallin (sekreterare på stämman) 
 
 
Justeras: 
 
 
Mikael Kullberg  Per-Arne Kreitz      Hans Ulriksson 
 
    


