
 
 

 PROTKOLL 
Fört vid Svanviks Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 

Avser 2020 års tidigare uppskjutna föreningsstämma 
 2021-03-28 

 

Plats: Digitalt via Teams        Tid: 12.00 – 12.40 
 
§1  Mötets öppnande  

Föreningens ordförande Mats Nyborg öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna. 
Stämman utgår från de ursprungliga handlingar som skickades ut till 2020 års ordinarie 
föreningsstämma för verksamhetsåret 2019. 
Genomgång och instruktioner för den digitala plattformen Teams, dels hur röstning går till 
samt dels hur mötesdeltagare kan ställa frågor.  
Stämman godkänner att mötet spelas in på ljudfil. 
Genomgång och digitalt upprop av närvarande.  

 

§2  Val av ordförande för stämman  
Stephan Larsson valdes till ordförande för stämman. 
 

§3  Val av sekreterare för stämman  
Elisabet Hammar valdes till sekreterare för stämman. 
 

§4  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman  
Nicklas Kuivanen och Johan Wennerstrand valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 
 

§5  Godkännande av kallelsen  
Kallelsen godkändes. 
 

§6  Godkännande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes. 
 

§7 Styrelsens och revisorernas årsberättelse  
Verksamhets- och revisionsberättelse för 2019 godkändes. 
 

§8 Svar på motioner från stämman 2019  
Styrelsens svar på de tre motioner som inkom till stämman 2019 presenterades i kallelsen. 

 

§9 Beslut om tidigare års ofördelade balanserade resultat 
 Fördelning enligt verksamhetsberättelsen godkändes. 
 

§10 Beslut om fördelning av budgetöverskott 2019 
 Fördelning av budgetöverskott 2019 balanseras till 2020 för respektive sektion godkändes. 
 

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

§12 Framställning från styrelsen 
 Ingen muntlig framställning från styrelsen utan hänvisar till verksamhetsberättelsen. 
 

§13  Inkomna motioner från medlemmarna 
Inga motioner har inkommit. De motioner som inkommit motioner till stämman 2021 
behandlas på föreningsstämman som avser verksamhetsåret 2020. 



 
 

§14 Ersättning till styrelsen och revisorerna 2020 
 Ersättning enligt framlagd budget godkändes. 
 

§15 Styrelsens förslag till utgift – och inkomststat ”budget” och utdebiteringslängd för 
2020 

 Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget 2020, alternativ A. 
Debiteringslängden är framlagt på årsmötet enligt 42§ Lagen om förvaltning av Samfälligheter. 

 

§16 Val av styrelse 
Föreningsstämman 2020 kunde inte hållas i mars, varför heller inget val av styrelse kunde 
förrättas. Av denna anledning har styrelsen som valdes 2019 fortsatt under 2020.  
Stämman godkände att efterhandsval av styrelsen för 2020 görs som en prolongering av 
stämmobeslutet 2019 med mandattid till 2021 års föreningsstämma. 
 

Från och med 1 januari 2020 hade styrelsen därmed följande sammanställning. 
  

Ställning Namn Funktion/ansvarsområde 
Ledamot Anna Torstensson Ordförande 
Ledamot Mats Nyborg Vice ordförande, Hemsidan 
Ledamot Marie Persson Sekreterare, Ladan 
Ledamot Tommy Torstensson Vägar, Grönområden 
Ledamot Andreas Lavögård Vatten och Avlopp 
Ledamot Hans Augustsson Fritidsboende 
Ledamot Magnus Andersson  
Suppleant Göran Bryntesson Kassör, Byhusen 
Suppleant Dennis Svensson  
Suppleant Marita Tenghede  

  
 Under våren 2020 avgick Göran Bryntesson enligt eget önskemål och tidigare avisering. 
 Från och med 10 maj fick därför styrelsen följande sammansättning. 
  

Ställning Namn Funktion/ansvarsområde 
Ledamot Anna Torstensson Ordförande 
Ledamot Mats Nyborg Vice ordförande, Hemsidan 
Ledamot Marie Persson Sekreterare, Ladan 
Ledamot Tommy Torstensson Vägar, Grönområden, Byhusen 
Ledamot Andreas Lavögård Vatten och Avlopp 
Ledamot Hans Augustsson Fritidsboende 
Ledamot Magnus Andersson Kassör 
Suppleant Dennis Svensson  
Suppleant Marita Tenghede  

 
Den 4 oktober avgick tre ledamöter varefter styrelsen har haft följande sammansättning 
 

Ställning Namn Funktion/ansvarsområde 
Ledamot Mats Nyborg Ordförande, Hemsidan 
Ledamot Marie Persson Sekreterare, Ladan 
Ledamot Andreas Lavögård Vatten och Avlopp 
Ledamot Hans Augustsson Fritidsboende 
Suppleant Dennis Svensson  
Suppleant Marita Tenghede  

 
 
 



 
 

§17 Val av revisorer 
Föreningsstämman 2020 kunde inte hållas i mars, varför heller inget val av revisorer kunde 
förrättas. Av den anledningen har revisorerna som valdes 2019 fortsatt under 2020. 
Stämman godkände att efterhandsval av revisorer för 2020 görs som en prolongering av 
stämmobeslutet 2019 med mandattid till 2021 års föreningsstämma. 
 

Ställning Namn 
Ordinarie Tage Bengtsson 
Ordinarie Rune Lund 
Suppleant Nils Johansson 

 

§18 Val av valberedning 
Föreningsstämman 2020 kunde inte hållas i mars, varför heller inget val av valberedning kunde 
förrättas. Av den anledningen har valberedningen som valdes 2019 fortsatt under 2020. 
Stämman godkände att efterhandsval av revisorer för 2020 görs som en prolongering av 
stämmobeslutet 2019 med mandattid till 2021 års föreningsstämma. 
 

Ställning Namn 
Ledamot Tage Bengtsson 
Ledamot Marie Öhman 
Ledamot Johan Lundin 

 

§19 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 

§20 Meddelande om plats där protokoll finns tillgängligt 
Protokollet kommer att sättas upp på anslagstavlorna i området samt läggas ut på hemsidan 
www.svanvik.com  

 

§21 Föreningsstämmans avslutande 
Stämman godkände att ljudfilen för detta möte kan delas till stämmans deltagare efter mötet. 
Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet. 

 
 Stämman besöktes av 52 st röstberättigade medlemmar samt 19 st fullmakter. 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras  Justeras 
 
 
 
_______________________ ________________________ _____________________ 
 
Elisabet Hammar Johan Wennerstrand Nicklas Kuivanen 
 
 
 
 
 
Originalprotokoll finns i styrelserummet i Ladan.  


