
Protokoll fört vid årsmötet 2014 i Norra Havsängens Samfällighetsförening, 

org. Nr. 716417-1840 

Tid:  2014-06-15 kl. 10.00-11.00 

Plats: Hamnen - Norra Havsängen 

 

Mötets öppnande 

 
Ordföranden Bengt Ericsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
  
 
§1 Upprop 
 
21 av 49 röstberättigade fastigheter var representerade vid uppropet. 
 
  
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Bengt Ericsson valdes till ordförande och Bengt Gestner valdes till sekreterare. 
 
  
§3 Val av två justeringsmän och rösträknare 
 
Till justeringsmän och rösträknaren valdes: 
Åke Olofsson (16:06) och 
Claes Nord (16:11) 
 
§4 Styrelsens och revisorernas berättelser  
 
Ordföranden Bengt Ericsson redogjorde för verksamheten i enlighet med kallelsen utskickad 
verksamhetsberättelse där den största posten var renovering/modernisering av 
pumpanläggningen för gemensamt vatten.   
 
Föreningens kassör, Bengt Brunnberg, redovisade förenings ekonomi i enlighet med kallelsen 
utskickad resultat- och balansräkning samt budget för kommande år. 
 
Revisor Jean-Paul von Beckerath redovisade resultatet av revisionen som ej gav anledning till 
anmärkning. 
 
 
§5 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2013 till 30 april 2014. 
 
 
§6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 



 
Inga framställningar från styrelsen. Inga motioner från förenings medlemmar har inkommit. 
 
 
§7 Ersättningar 
 
Inga ändringar jämfört med föregående räkenskapsår dvs förslag enligt: 
6.000 kronor att fördela inom styrelsen 
3.000 kronor till 2 vattenansvariga 
1.200  kronor till hamnfogden 
 
Förslaget godkändes enhälligt av mötet. 
 
 
§8 Föreningsavgifter 
 
Förslag i enlighet med budget: 
G:a 3:    Hamnen                                   500 kronor 
G:a 15:  Vägar och grönområden   1.400 kronor 
G:a 16:  Vattenanläggningen              800 kronor 
 
Senaste betalningsdag: 15 augusti 2014. Förseningsavgift: 100 kronor. 
 
Förslaget godkändes enhälligt av mötet. 
 
Till ovanstående tillkommer avgift för vägunderhåll av gemensam väg från Edeby enligt eget 
beslut från vägföreningens årsmöte. 
 
 
§9 Val av styrelse 
 
Valberedningsförslag föredrogs av Kjell Liwgren (16:51): 
 
Ordförande: Niclas Tjäder (16:25) väljs på 2 år t.o.m. årsmöte 2016 
Ledamot: Kerstin Stenholm (16:50) väljs på 2 år t.o.m. årsmöte 2016 
Suppleant: Anna Pallin (16:41) väljs på 1 år t.o.m. årsmöte 2015 
 
Valberednings förslag godkändes enhälligt av mötet. 
 
Övriga ledamöter: 
Anders Göransson (16:46) valdes vid årsmötet 2013 på 2 år t.o.m. årsmöte 2015 
Bengt Gestner (16:44) valdes vid årsmötet 2013 på 2 år t.o.m. årsmöte 2015 
 
 
§10 Val av revisor och revisorsuppleant 
 
Förslag: 



Revisor: Jean-Paul von Beckerath 
Revisorsuppleant: Lennart Nylund (16:16) 
 
Förslaget godkändes enhälligt av mötet. 
 
 
§11 Val av valberedning 
 
Förslag: 
Kjell Liwgren (16:51) 
Elisabeth Törnberg (16:49) 
 
Förslaget godkändes enhälligt av mötet. 
 
 
§12 Datum för bomupptagning/iläggning samt tid för nästa årsmöte 
 
Förslag: 
Bomupptagning: lördag 18 oktober 2014  
Bomiläggning: lördag 9 maj 2015 
 
Nästa årsmöte: söndag 14 juni 2015 
 
Förslaget godkändes enhälligt av mötet. 
 
  
§13 Övriga frågor 
 
Arbetsdag lördag 12 juli 2014 kl. 10.00 
 
Avgående ordförande Bengt Ericsson och kassör Bengt Brunnberg avtackades med 

applåder av mötesdeltagarna. 

Nye ordföranden Niclas Tjäder överlämnade blommor och en gåva som tack för mycket väl 

utfört arbete. 

 

§14 Övriga frågor 
 
Årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlor, på hemsidan samt hos 
sekreteraren. Det kommer också att skickas ut via e-mail. 
 

Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 



Bengt Ericsson                                                                  Bengt Gestner 
 
 
 
 
Ordförande                                                                        Sekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Åke Olofsson                                                                     Claes Nord 


