
 
PROTOKOLL, fört vid ordinarie föreningsstämma med  
KÖPINGSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
torsdag den 17 april 2008, klockan 19.00 - 20.00. 

PARAGRAFER 1-23 

NÄRVARANDE: Enligt närvarolista (BILAGA 1, ej på webben) 

§1  
Sammanträdets öppnande.  
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Kent Berg, vilken hälsar välkommen till 
2008 års ordinarie föreningsstämma. 

§2  
Val av ordförande vid stämman  
Till ordförande utses Anita Bråkenhielm. 

§3  
Val av sekreterare vid stämman  
Till sekreterare för stämman utses Lena Danielsson. 

§4  
Val av justerare.  
Att jämte ordförande justera dagen protokoll väljs P-0 Holman och Jan-Erik Larsson. 

§5  
Kallelse.  
Stämman beslutar att kallelse har skett i behörig ordning. 

§6  
Fastställande av dagordning.  
Föreliggande dagordning, som utskickats med kallelsen, fastställes. 

§7  
Debiteringslängd.  
Stämman beslutar att godkänna debiteringslängden. 

§8  
Verksamhetsberättelse för år 2007  
Verksamhetsberättelsen läses upp och godkännes. 

§9  
Revisionsberättelsen.  
Revisor Sigvard Andreen föredrar revisionsberättelsen för år 2007. 
Stämman godkänner densamma, samt fastställer resultat och balansräkningen. 
Stämman beviljar också styrelsen ansvarsfrihet. 



§ 10 
Verksamhetsplan för 2008  
Styrelsens ordf. redogör för de arbeten som skall utföras under året. Omfattande asfaltering 
vid Gröndalsvägen (söder) Röjning och trädfällning utmed cykelvägen vid Jätten Tings gata 
Beskärning av träden i Kyrkallén. 
Stämman beslutar godkänna verksamhetsplanen. 
Bitte Aulén frågar ang. trädfällning som gjorts runt vattentorne t och sönderkörda stigar. Det 
är kommunens ansvarsområde att iordningställa detta. 
Önskemål framfördes om att en skylt för farthinder vid Kolstad kyrkogata skall flyttas till 
grinden vid vattentornet. 

§11 
Motion  
En motion hade inkommit från Tomas Sidorson ang. asfaltering av Skinnhorvagatan 
Stämman beslutar att överlämna ärendet till styrelsen. 

§ 12 
Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Stämman beslutar att arvodena blir oförändrade. 

§13 
Utgifts- och inkomststat 2007 samt debiteringslängd och uttaxering.  
Stämman beslutar fastställa förslag till utgifts- och inkomststat 2007, samt godkänna 
debiteringslängd. 

§ 14 
Val av styrelseordförande  
På förslag av valberedningen beslutar stämman att välja Henrik Engström till ny ordförande 
till årsstämman 2009. 

§15 
Val av styrelseledamöte 
På förslag av valberedningen beslutar stämman att till ledamöter välja, Markus Pile, Therese 
Åhlander och Jonas Pile samtliga nyval. 
Kvar i styrelsen är P-0 Holman. 

§ 16 
Val av ersättare i styrelsen  
På förslag av valberedningen beslutar stämman att till ersättare välja Richard Nilsson, Mikael 
Grahn och Jan-Olof Forslund samtliga omval, Jan-Erik Larsson nyval. 

§ 17 
Val av revisorer och revisorsersättare  
På förslag av valberedningen beslutar stämman att till revisorer omvälja Sigvard Andreen och 
Jan-Olof Johansson med Börje Johansson och Björn Hildebrand som ersättare. 

§ 18 
Val av valberedning 
Stämman beslutar att till ledamöter i valberedningen välja Lena Danielsson, sammankallande 
och Börje Johansson. 



§ 19 
Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 
Stämmoprotokollet finns att läsa hos Henrik Engström, Posthusgatan 1 Köpingsvik. 

§ 20 
Datum för nästa års stämma.  
På förslag av styrelsen, beslutar stämman att 2009 års föreningsstämma kommer att äga rum 
torsdagen den 14 april kl. 19.00 

§ 21 
Avslutning 
Den nya styrelsen presenterades. Ordf. framför stämmans tack till den avgående styrelsen och 
förklarar stämman 2008 avslutad. 
 

 


