
 
 

BOVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  2015 
 
Datum: 2015-06-24 
Tid: 19.00-20.15 
Plats: Bygdegården i Sörmjöle 
Närvarande: Bilaga 1 
 
Föreningens ordförande, Roger Forsgren, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Årsmötesdeltagarna tillfrågades om mötet utlysts i behörig ordning, vilket bifölls av deltagarna. 
 
§ 1. Val av ordförande för årsmötet 

Roger Forsgren valdes till ordförande för årsmötet. 
 

§ 2. Val av sekreterare för årsmötet 
Eva-Britt Kvarnbrink valdes till sekreterare för årsmötet. 
 

§ 3. Val av protokolljusterare för årsmötet 
 Tore Bäckström och Per Rånes valdes att justera protokollet.  
 

§ 4. Fastställande av röstlängd 
Närvarolista skickades runt för påskrift. Vid mötet deltog 27 medlemmar, inklusive sex personer från 
styrelsen.  
 

§ 5. Verksamhetsberättelse 
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen som bifogats inbjudan till årsmötet.  
 

§ 6. Styrelsens och revisorernas berättelser 
Peter Frost föredrog fördelning av intäkter och kostnader för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-
31, som bifogats inbjudan. 
Revisorernas revisionsberättelse föredrogs av Anders Boman.  
 

§ 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  
året. Beslutet var enhälligt. 
 

§ 8. Arvode till styrelse och revisorer 
Styrelsens arvode föreslogs oförändrat till 43 000 plus 13 000 för övriga omkostnader. Stämman 
beslutade godkänna arvode och omkostnader. 
 

§ 9. Framställningar från styrelsen, eller motioner från medlemmarna 
Inga framställningar från styrelsen eller medlemmarna har inkommit. 

 
§ 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Förslaget till utgiftsstat som bifogades inbjudan föredrogs av Peter Frost. Stämman beslöt att 
godkänna redovisning och budget, men ordförande tog på sig att stämma av med ordförandena i de 
små föreningarna längs vägen hur man löst sina kassörsuppdrag. Ordföranden ska även jämföra vilka 
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kostnaderna skulle bli om redovisningsbyrå anlitades. Redovisning av detta sker vid 2016 års årsmöte. 
 
§ 11. Val av styrelse och styrelseordförande: 
 Roger Forsgren 

Peter Frost 
Eva-Britt Kvarnbrink 
Sven-Erik Nygren 
Dag Åström 
Dennis Hedlund 
Anders Lindqvist 
 

ordförande 
kassör 
sekreterare 
ledamot 
ledamot 
suppleant 
suppleant 
 

tom 2016 
tom 2016 
tom 2017 
tom 2016 
tom 2017 
tom 2016 
tom 2016 
 

 

§ 12. Val av revisorer 
 Anders Boman 

Barbro Jonsson 
Karin Hedlund 
 

(sammankallande) 
 
(suppleant) 

tom 2016 
tom 2016 
tom 2016 

§ 13. Fråga om val och valberedning 
 Eva Larsson 

Anna Stenmark 
 

(sammankallande) 
 

tom 2016 
tom 2016 

§ 14. Övriga frågor 
Parkeringsförbud vid avfart Sörgården 
Parkeringsförbudsskyltar har satts upp 400 m åt vardera hållet. Föreningen fick tillstånd av 
myndigheterna till skyltar på en sida av vägen. Övervakning av P-förbudet kommer att skötas av 
Securitas utan kostnad för föreningen. 
 
Trafik- och hastighetsmätning 
Från 27 april till 4 maj gjordes en räkning av passerande fordon och mätning av hastigheten längs 
vägen. Trafiken uppgick under perioden till drygt 500 fordon per dygn och med en medelhastighet på 
58 km/tim. Av trafikanterna kör fortfarande 79 % över 50 km/tim. Av dessa körde 28 fordon 90 
km/tim och 6 st körde över 100 km/tim längs 50-sträckan mellan Lakabäcken och Brännäshällan. 
 
Årsmötets förläggning i tid 
Stämman diskuterade när i tid årsmötet bör ligga. Räkenskapsåret har förändrats till att gälla 
kalenderår, vilket innebär att årsmötet bör ligga tidigare än i mitten av året. Efter diskussion beslöt 
stämman att nästa årsmöte förläggs till april månad 2016. 
 
Gamla Riks 13 
Berit Bäckström informerade om läget för gamla Riks 13:s sträcka från avfart Ormen Långe till 
Bådahällan. Vägens öppnande har möjliggjorts genom privata medel från både fast boende och 
fritidsboende. Dessutom har företagare i Hörnefors bidragit med pengar. Intresset för att köra 
vägsträckan har varit stort och ca 200 fordon per dygn passerade i maj månad då en räkning gjordes.  
 
En ny förrättning kommer att genomföras i augusti månad som kan innebära att Bovikens 
samfällighetsförening tar över vägen och att vägen görs om till grusväg. Föreningen kommer att 
begära bidrag från Enskilda vägar för att rusta upp vägen. 
  
E-mailadresser 
För tre år sedan beslöt årsmötet att småföreningarna skulle bidra med E-mailadresser till Bovikens 
förening för att underlätta utskick av inbjudan mm. till medlemmarna. Detta har inte skett i någon 
större utsträckning. Ordförande tar upp denna fråga i samband med mötet med övriga 
småföreningar, se § 10 ovan.  
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§ 15. Meddelande om plats där årsmötets protokoll hålls tillgängligt 
Protokollet anslås på anslagstavlan vid butiken i Sörmjöle, på anslagstavla vid Brännäset, vid kolonin 
och vid parkeringen innan Boviken. Dessutom till samtliga förtroendevalda och på informationssidan 
mjole.com/samfalligheter 
 

§ 16. 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: 
 
 
 
Tore Bäckström 

Justeras: 
 
 
 
Per Rånes 
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