
 
 
 Protokoll fört vid 2005 års ordinarie föreningssammanträde (årsmöte i Kolviks 

Samfällighetsförening) i lilla Hemmestaskolans matsal den 13 februari 2005. 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
 Årsmötet öppnades av ordföranden Patrik Bodin, som hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Frågan om mötet var behörigt utlyst. 
 Frågan om mötet var behörigen utlyst besvarade mötesdeltagarna med ja. 
 
§ 3 Val av mötesfunktionärer 
 a/ Till mötesordförande valdes Berndt Johansson 
 b/ Till mötessekreterare valdes Birgitta Lundén 

c/ Till justeringsmän och rösträknare valdes Grethe Widlund och Hans Eriksson. 
 
§ 4 Tid och plats för justering av protokoll samt var protokollet skall hållas tillgängligt för 

föreningens medlemmar 
 Beslöts att justering sker den 1/3 hos Birgitta Lundén, Kolviksvägen 17, kl 18.00. Det 

justerade protokollet läggs ut på föreningens hemsida, WWW.Kolvik.com. Under årsmötet 
skickades en lista runt där de som önskade ett exemplar hemskickat kunde skriva upp sig. 
Protokollet finns även tillgängligt hos ordföranden Patrik Bodin. 

 
§ 5 Fastställande av dagordning och anmälan om ärenden under punkt 16 övriga frågor 
 Dagordningen fastställdes och 1 ny fråga anmäldes under punkten 14. 
  
§ 6 Fastställande av röstlängd med avprickning i debiteringslängden och godkännande av 

fullmakter 
 Röstlängden skickades runt till de närvarande medlemmarna. En fullmakt har lämnats in från 

Thord Wikström. Längden fastställdes utan ändringar. 
 
§ 7 Behandling av verksamhetsberättelsen och resultatrapporten för det gångna 

verksamhetsåret 
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen och resultatrapporten. Dessa godkändes av 
mötet. Påpekades att vägarna behöver lagas oftare. Patrik Bodin förklarade att det som 
åtgärdas nu är mestadels nödlagningar, eftersom vägarna kommer att bli söndergrävda i 
samband med de kommande V/A-arbetena. Vägfogden avsynar samtliga vägar två gånger 
om året tillsammans med entreprenören. Entreprenören för lagning av Y1G-beläggning är 
svåra att få hit. Det finns endast ett fåtal företag i Sverige som utför den typ av 
vägbeläggning som är aktuell och de har mer jobb än de hinner med.  

 
§ 8 Behandling av revisionsberättelsen samt fastställande av balansräkning och 

resultaträkning 
 Revisorerna föredrog revisionsberättelsen varefter balans- och resultaträkning fastställdes. 
 
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 



§ 10 Blötviken 
 Efter vinterns extrema högvatten beslutades att inte gå vidare med planerna kring muddring 

och kajbygge vid Blötviken. Beslutades i stället att bygga jolleramp och förbättra vägen ut 
till bryggan samt att en allmän uppsnyggning, exempelvis runt parkeringen, ska ske. 

  
§ 11 Behandling av inkomna ärenden och motioner 
 Inga ärenden och motioner har inkommit. 
 
§ 12 Granskning och fastställande av föreliggande förslag avseende verksamhetsåret 2005 
 a/ Åtgärdsprogram. Åtgärder enl punkten ”kommande arbeten” i Verksamhetsberättelsen för 

2005 fastställdes. I tillägg ska Hasselbacken 31-35 samt skaftvägen Alkällevägen vid Smeds-
vägen ytbeläggas. Soffan vid boulebanan ska lagas. 

 b/ Arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer. Mötet fastställde i enlighet med statförslaget 
för 2005 som finns i kallelsen till årsmötet. Styrelsen delar på 28 000 kr och revisorerna delar 
på 2 000 kr. 

 c/ Båtplatsavgifter. Mötet fastställde att man förutom små och stora båtplatser även ska ha en 
mellanstorlek. Båtplatserna mäts om successivt. För 2005 är det enbart vid Blötviksbryggan 
som mellanplatser införs. Båtplatsavgifterna fastställdes till 500 kr för liten båt, 1 000 kr för 
mellanstor båt och 1 500 kr för stor båt. Sista datum för betalning  är 2005-03-31. Styrelsen 
fick mandat att vara tuffare mot de båtägare som hyr ut sin plats till någon annan.  
d/Utgifts- och inkomststat. Fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. 

 e/ Utdebitering och debiteringslängd. Mötet fastställde enligt styrelsens förslag en höjning av 
avgiften till 220 kr per andel. 
f/ Inbetalning av uttaxerade avgifter. Den 31 mars fastställdes som sista inbetalningsdag för 
utdebiterade avgifter. Efter detta datum tillkommer en  påminnelseavgift på 200 kr. Om 
betalningen inte har inkommit den 31 maj 2005, lämnas ärendet till kronofogden. 

  
 
§ 13 Val av funktionärer 
 a/ 3 ordinarie styrelseledamöter för nästkommande 2-årsperiod. Mötet valde Hans Lindquist 

(omval), Birgitta Lundén (omval) samt Mats Törnqvist (nyval). 
b/ 1 styrelsesuppleant på 2 år. Mötet valde Annika Krum-Delin (omval) 
c/ 1 ordinarie revisor på 2 år. Mötet valde Hans Eriksson (omval). 
d/ 1 revisorsuppleant på 1 år. Mötet valde Kristian Lampa (omval). 
e/ 1 vice bryggfogde (utanför styrelsen) för nästkommande 1-årsperiod (fyllnadsval). 
Mötet valde Roger Aspeqvist (nyval). 
f/ Ordförande för 2005. Mötet valde Patrik Bodin 
g/ Valberedning jämte utseende av sammankallande. Mötet valde Stig Lindblad (omval) 
som sammankallande samt Margareta Palmqvist. 
 
 

§ 14       Övriga frågor 
a/ Uppdrag från 2004 års årsmöte. Eftersom ingen muddring genomförts vid Blötviken har 
inte pålstumparna och hålet vid badet åtgärdats ännu. Spegel är beställd till korsningen 
Näsvägen/Smedsvägen.   

 b/ Styrelsens förslag att låta en bevakningsbil patrullera området avslogs. I stället togs 
initiativ till att starta en grannsamverkan mot brott. Tomas McLean (tel 570 207 21), Gunnar 
Sundqvist (tel 570 214 59) och Tord Åslin (tel 570 342 94) anmälde sitt intresse för att se 
närmare på detta. 

 c/ Årets städdag. Beslöts att årets städdag blir söndagen den 24 april. Samling vid badet kl 10. 
d/ Vägbelysning. Vattenfall sköter inte sina åtaganden. Vägbelysningen ska avsynas 6 ggr/år 
så att eventuella trasiga lampor kan bytas, men så sker inte. Dessutom vägrar Vattenfall att 
sätta upp nya belysningsstolpar så länge som det inte finns elmätare till vägbelysningen. 
Sådana mätare ska monteras av Vattenfall, men så sker inte heller. Styrelsen arbetar vidare 
med frågan.  

 



 § 15 Årsmötet avslutas. 
 Patrik Bodin tackade de närvarande medlemmarna och avslutade mötet. 
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