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BOVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  2018 
 

Datum: 2018-04-19 
Tid: 19.00-20.00 
Plats: Bygdegården i Sörmjöle 
Närvarande: Bilaga 1 

 
1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande, Roger Forsgren, hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 

2. Val av ordförande för stämman 
Roger Forsgren valdes till ordförande för årsmötet. 
 

3. Val av sekreterare för stämman 
Eva-Britt Kvarnbrink valdes till sekreterare för årsmötet. 
 

4. Val av två justeringspersoner  
Till justeringspersoner utsågs Lars Nilsson och Mats Sjögren. 
 

5. Godkännande av dagordning 
Stämman godkände dagordningen. 
 

6. Fastställande av röstlängd 
En närvarolista skickades runt för påskrift (Bilaga 1). Vid mötet deltog 35 medlemmar, 
inklusive sju personer från styrelsen.  
 

7. Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötesdeltagarna tillfrågades om mötet utlysts i behörig ordning, vilket bifölls av 
deltagarna.  
 

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen som bifogats inbjudan till årsmötet.  
Styrelsen har utarbetat en femårsplan för vägen. Bland annat ska en del trummor bytas och 
det ska göras röjningsinsatser längs vägen. 
Stämman lämnade inga synpunkter på verksamhetsberättelsen. 
 
Sture föredrog den ekonomiska berättelsen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017- 12-31, 
enligt inbjudan. Märkbart är att kostnaden för vinterväghållningen har blivit dyrare genom 
den stränga vintern. På grund av detta har en del fonderade pengar varit tvunget att tas ut. 
Föreningens ekonomi är förhållandevis god. 
 

9. Revisionsberättelse  
Revisorernas revisionsberättelse föredrogs av Rolf Rydholm. 
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10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av resultat- och balansräkning 
samt budget 
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
Beslutet var enhälligt. 
 
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen per 2017-12-31. 
 
Sture gick igenom förslaget till budget som bifogats inbjudan. Förslaget godkändes och 
beslöts av stämman. 
 

11. Framställning från styrelsen 
Ingen framställning gjordes från styrelsen. 
 

12. Inkomna motioner från medlemmarna 
Inga motioner har kommit in. 
 

13. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Styrelsens arvode uppgår till 65 000 kr plus sociala avgifter. Styrelsen föreslog samma 
arvode som tidigare för styrelsearbetet, ersättning till revisorerna med 999 kr och 
ersättning till valberedningen 500 kr vardera. Stämman beslutade godkänna arvoden och 
omkostnader. 
 

14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i inbjudan. 
 

15. Val av styrelse och styrelseordförande 
 

 Roger Forsgren ordförande tom 2019 
 Sture Sikström kassör tom 2020 
 Eva-Britt Kvarnbrink sekreterare tom 2019 
 Sven-Erik Nygren ledamot tom 2020 
 Dag Åström ledamot tom 2019 

 
16. Val av suppleanter   
 Dennis Hedlund suppleant tom 2019 
 Åsa Hedlund suppleant tom 2019 
    
17. Val av revisorer   
 Rolf Rydholm (sammankallande) tom 2019 
 Barbro Jonsson  tom 2019 
 Karin Hedlund (suppleant) tom 2019 
    
18. Val av valberedning   
 Eva Larsson (sammankallande) tom 2019 
 Anna Stenmark 

 
 tom 2019 

19. Övriga frågor 
Gamla Riks 13 
Berit Bäckström föredrog läget för Gamla Riks 13. Ansökan om ny förrättning lämnads in 
hösten 2014, men ännu har inget hänt. Vägen är i dåligt skick och folk kör alldeles för fort. 
Vårförfallet tär också hårt på vägen. Hon berättade att höstens sponsorarbete gav 25 400 
kr och att för närvarande finns 41 000 i kassan, varav vinterväghållningen kostar 30 000 kr. 
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Vägen innebär mycket ideellt arbete och bidrag kan inte erhållas förrän förrättningen är 
klar. Kommunen har allt underlag som behövs för förrättningen. Från 1 juli kommer en ny 
lag som säger att ett ärende ska avgöras inom fyra veckor. 
Bovikens styrelse har haft en träff med kommunen om vägen som lovade att förrättningen 
ska vara klar innan sommaren. 
 

20. Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt 
Protokollet anslås på anslagstavlan vid butiken i Sörmjöle, på anslagstavlan vid Brännäset, 
vid kolonin och vid parkeringen innan Boviken. Dessutom till samtliga förtroendevalda och 
på informationssidan mjole.com/samfalligheter  
 

21. Mötets avslutande 
Ordförande Roger Forsgren tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade  
mötet avslutat samt önskade alla en trevlig sommar.  
 

Vid protokollet: 
 
 
 
Eva-Britt Kvarnbrink 

Justeras: 
 
 
 
Mats Sjögren 

Justeras: 
 
 
 
Lars Nilsson 

 
 


