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Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Kungsskogens Samfällighetsförening  
2019-03-25. Mötet hölls hos Anders Häggkvist. 
 

Närvarande: 
Anders Häggkvist 
Mats Sandström 
Mats Röjgård 
Monica Lingebrand 
Niklas Hörnestam 
 
Dagordning: 

1. Öppnande av mötet 
2. Val av sekreterare 
3. Ekonomi 
4. Diskussion med Nodra 
5. Årsstämma 
6. Styrelsens framtid 
7. Avslutning 

 
 
§ 1  Öppnande av mötet 

Ordföranden Anders Häggkvist öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. 
 
 

§ 2  Val av sekreterare 
Niklas Hörnestam valdes till sekreterare för detta möte. 
 
 

§ 3  Ekonomi 
Monica informerade om föreningens resultat för räkenskapsår 2018 som uppgår 
till: 

• Resultat: -3 457 sek 

• Saldo på föreningens konton: 244 273 sek 
 
 
§ 4  Diskussion med Nodra 

Anders har haft en fortsatt dialog med Nodra och beskedet nu är att samfälligheten  
ligger i kö för hantering och för övertagande av föreningens VA-system. 
Föreningen kommer att få ett könummer och då är det officiellt att ett övertagande 
är planerat. 
Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att arbetet går framåt och att Nodra 
uppskattar ett övertagande innan år 2020 enligt den information som styrelsen nu 
fått. 
Övertagandet kommer troligtvis innebära en administrativ kostnad för 
samfälligheten men inga summor eller belopp är ännu nämnda. 
Anders kommer att skicka information om dialogen med Nodra till samtliga 
styrelsemedlemmar. 
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§ 5 Årsstämma 

Det är hög tid för årsstämma i föreningen och datum ska bestämmas på detta 
möte. 
 
Dock är det ett faktum att föreningen inte har någon valberedning (det valdes 
ingen på föregående årrstämma) samt att det är flera styrelseledamöter som inte 
ställer upp för omval. Med andra ord så har vi en icke komplett styrelse och ingen 
valberedning som kan ta leta fram nya ledamöter. 
 
För att föreningen ska kunna genomföra en årsstämma behövs det förslag på nya 
styrelseledamöter och för det så behöver styrelsen involvera alla medlemmar. Av 
den anledningen så kan det vara en god ide att bestämma ett datum längre fram för 
att ge oss den tid som kommer att behövas för att få fler medlemmar involverade. 
Datum för årsstämman bestämdes till den 25 maj och tanken är då att slå samman 
årsstämman med strand-kickoff med följande prel. agenda: 

• Samling 13.00 på stranden för gemensamt iordningsställande 

• Årsstämma startar kl. 16.00 

• Efter årsstämman så anordnas kick-off där föreningen står för mat och 
dryck 

 
Årsstämman och fest hålls på stranden vid vackert väder och i Hembygdsgården 
vid dåligt väder. 
 
Styrelsen ska ta fram en skriftlig information till alla medlemmar som skall 
distribueras i närtid där vi informerar om läget i föreningens styrelse, behovet av 
nya ledamöter och att hela föreningen behöver hjälpas åt att säkerställa att det finns 
en fungerande styrelse i föreningen. 
 
Anders skapar denna information och skickar till övriga styrelseledamöter för 
vetting. 
 
Det är av vikt att föreningens medlemmar får denna information innan mars 
månads utgång. 
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§ 6 Styrelsens framtid 

Styrelsen består idag av följande ledamöter: 

• Anders Häggkvist, ordförande och vald på ett år (avgår i år) 

• Niklas Hörnestam, ordinarie ledamot och vald på två år (avgår i år) 

• Mats Sandström, ordinarie ledamot och vald på två år (avgår i år) 

• Martin Henriksson, ordinarie ledamot och vald på två år (tom. 2020) 

• Monica Lingebrand, ordinarie ledamot och vald på två år (tom. 2020) 

• Sofia Idbrandt, suppleant och vald på två år (tom. 2020) 

• Mats Röjgård, suppleant och vald på två år (avgår i år) 

Niklas och Mats S ställer inte upp för omval, likaså ställer inte Anders upp för 
omval samt så har Martin informerat om att han avgår i år och detta innebär att 
styrelsen behöver kompletteras med; 

• En ordförande 

• Två ordinarie ledamöter 

• En suppleant 
 

Mats R har informerat om att han ställer upp som ordinarie ledamot och Anders 
har informerat om att han ställer upp som suppleant, därmed behöver föreningen 
komplettera med två personer, en ordförande och en ordinarie ledamot. 
 

  
§ 7   Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.  
 

 
 
 
 
Vid pennan     Justeras: 
 
 
……………………………….  ………………………………. 
Niklas Hörnestam   Anders Häggkvist  
 


