
  Svanviks Samfällighetsförening 
  Svanvik 31 mars 2008 
 

PROTOKOLL 
fört vid Svanviks Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 2008-03-30 

 
Plats: Svanviks Lada Tid: 10.00-11.30 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Föreningens ordförande Tommy Torstensson öppnade mötet och hälsade 
medlemmarna välkomna. 

 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§3 Val av ordförande för stämman 
 Tage Bengtsson valdes till ordförande för stämman. 
 
§4 Val av sekreterare för stämman 
 Johan Lundin valdes till sekreterare för stämman. 
 
§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 
 Margareta Börjesson och Mats Nyborg valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 
 
§6 Godkännande av kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§7 Styrelsens och revisorns årsberättelser  
 Verksamhets- och revisionsberättelse för 2007 godkändes. 
 
§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 Ersättning enligt framlagd budget godkändes. 
 
§10 Information från styrelsen 
§10.1 Arbetsdagar: Två stycken arbetsdagar ska hållas under året, 26 april kl.10.00 
  samt 25 oktober kl. 10.00. 
 
§10.2 Hemsidan: Magnus Hællquist informerade om den nya layouten på hemsidan 
  samt att den nu kan läsas av fler mjukvaruprogram. 
 
§10.3 Grönområden: Tommy Torstensson informerade om motionen angående 
  grönområdena som Tage Bengtsson lämnat in. Syftet är att klargöra
  om det är Svanviks samfällighet eller Orust kommun som ansvarar 
  för skötseln av grönområdena. 
 
§11 Beslut om ändring av bindningstid för reningsverkslånet 
§11.1 Beslutades att bindningstiden för lånet ändras från 12 år till 16 år. 
 
§12 Till följd av den ändring av §12 i stadgarna som beslutades vid stämmomötet 2007, 
 beslutades att stadgarna godkännes i sin helhet. 
 
§13 Beslutades att godkänna framlagt budgetförslag och utdebitering. 
 
§14 Val av styrelse 
§14.1 Till ordförande valdes Tommy Torstensson, 1 år. 
 
§14.2 Nyval ordinarie styrelsemedlemmar: Hans Berglund, Lars Svensson 
   och Kent Disfeldt, 2 år. 
 Omval ordinarie styrelsemedlem: Göran Bryntesson, 2 år. 
 
§14.3 Nyval suppleanter: Mats Nyborg och Kaj Utberg, 1 år. 
 Omval suppleanter: Marika Grundén och Magnus Hællquist, 1år. 



http://www.svanvik.com 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2008-03-30 

 

 
§15 Val av revisorer, på vardera 1 år 
 Omval ordinarie: Karl-Anders Augustsson och Dag Hersle. 
 Nyval suppleant: Tage Bengtsson. 
 Omval suppleant: Laila Berglund. 
 
§16 Val av valberedning, 1 år 
 Omval:  Kaj Utberg och Tage Bengtsson. 
 
§17 Övriga frågor 
§17.1 Göran Bryntesson informerade att byte av mottagarbox är ej nödvändig i samband
 med föreslagen uppdatering av centralantennen för Byhusen, då analog och digital
 signal är tänkt att skickas ut parallellt. 
 
§17.2 Besvär med okynneskörning mellan byhusen med bil påtalades. Förslag på att
 uppdatera områdets förhållningsregler och bifoga detta med stämmoprotokollet. 
 Frågan hänskjuts till styrelsen. 
 
§17.3 Det informarades att vissa vägskyltar saknas omkring byhusområdet. Frågan 

hänskjuts till styrelsen. 
 
§17.4 Önskemål att uppdatera lekplatserna framfördes. Ahmed Siyam informerade om att 

lekplatserna ska uppdateras enligt gällande EU-regler. 
 
§17.5 Tillåtelse att få ställa upp landhockeymål vid Ladans parkering önskas. Frågan 

hänskjuts till styrelsen. 
 
§17.6 Önskemål att skyddsräcke sätts upp framför cementringar i ”trappbacken” mellan 

Ladan och Platån. Anledningen är att områdets barn samt Svanens förskolebarn 
nyttjar denna som pulkabacke. Frågan hänskjuts till styrelsen. 

 
§17.7 Det påtalades att orienteringstavlan över området är vandaliserad och oläslig, 

rengörning alternativt byte föreslogs. Frågan hänskjuts till styrelsen. 
  
§17.8 Klagomål framfördes på grund av att parkeringen vid Dalens brevlådor används som 

grusuppläggningsplats. Frågan hänskjuts till styrelsen. 
 
§18 Meddelande om plats där protokollet finns tillgängligt 
 Protokollet kommer att sättas upp på anslagstavlorna i området samt läggas ut på 
 hemsidan. www.svanvik.com 
 Stämman antog att det är riktigt att publicera personer på hemsidan om de finns 
 omnämnda i protokollet och om de uttryckligen inte sagt ifrån. 
 
§19 Mötets avslutande 
 Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet. 
 
  
 Stämman besöktes av 31 st röstberättigade medlemar. 
 
  
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 _______________________ ____________________ _____________________ 
 Johan Lundin  Margareta Börjesson Mats Nyborg 
          


