
 
 

 PROTOKOLL 
Fört vid Svanviks Samfällighetsförenings extra föreningsstämma 2019-03-17 

 
Plats: Stala Bygdegård        Tid: 12.00 – 16.15 

 
§1  Mötets öppnande  

Föreningens ordförande M N öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna. 
 

§2  Godkännande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes. 
 

§3  Val av ordförande för extrastämman  
D S valdes till ordförande för extrastämman. 
 

§4  Val av sekreterare för extrastämman  
E H valdes till sekreterare för extrastämman. 
 

§5  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman  
M T och R L valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 
 

§6  Godkännande av kallelsen  
Kallelsen godkändes. 
 

§7 Begäran om extrastämma avser betalning av fakturor för utförd entreprenad på 
Frupallsvägen. Motionen har inkommit där 43 personer har skrivit under.  

 Företrädare för motionen börjar anförandet. Frågor ställs till styrelsen och utgår från 
revisionsberättelsen som bifogats handlingarna till mötet. Majoriteten av mötets 
deltagare anser att frågorna utifrån revisionsberättelsen bör föras på ordinarie 
årsstämma. Kompletterande frågor får ställas efter styrelsens bemötande på 
motionen. 

 
a. Bemötande av motion från styrelsen 
Styrelsen inleder med att presentera händelseförlopp under det gånga året. Därefter 
bemöter styrelsen motionen med klargörande över de fakta som har beskrivits i 
motionen. 
 
Företrädare för motionen ställer följdfrågor till styrelsen. 
 
Lång diskussion följer där många synpunkter för och emot motionen presenteras.   
  
b. Medlemsomröstning 

 
  Motionens yrkande: 

- att styrelsen omgående avslutar det juridiska ärendet som upprättats i samband 
med bestridande av fakturorna från entreprenör 

- att styrelsen omgående och till fullo betalar fakturorna från entreprenören 
 



 
 

 
Styrelsens yrkande: 

 Styrelsen motsätter sig ansvar för beställningen och yrkar på mandat av stämman för 
 att fortsätta ärendet med en målbild av förlikning med entreprenören. 
 

Omröstning: 
 Bifall motionens förslag: 21 st 
 Bifall styrelsens förslag: 76 st 

 
§8 Meddelande om plats där protokoll finns tillgängligt 

Protokollet kommer att sättas upp på anslagstavlorna i området samt läggas ut på 
hemsidan www.svanvik.com. I det protokoll som publiceras på hemsidan finns bara 
initialerna med och i de som sätts upp på anslagstavlorna är namn med i sin helhet.  

 
§9 Föreningsstämmans avslutande 
 Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet. 
 
 Stämman besöktes av 106 st röstberättigade medlemmar inkl. fullmakter. 
 
 
 
 
Vid protokollet  Ordförande 
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