
Årsmötesprotokoll 2019 
för Hagstad Skingeröd Samfällighetsförening 
Församlingshemmet i Oderljunga 

2018-03-30 kl. 11.00 

Närvarande: Mikael Malm, Filip Kronqvist, Anders Svensson, Ingrid Olsson, Heyo Beier och Bert Klang 

1. Mötets öppnande 

OK 

 

2. Dagordningens och kallelsens godkännande 

Dagordningen och kallelsen godkändes 

 

3. Val av Mötesordförande 

Filip Kronquist 

 

4. Val av Mötessekreterare 

Mikael Malm 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Bert Klang och Anders Svensson 

 

6. Styrelsens och revisorernas berättelse 

Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes 

 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 

 

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

Inget som inkommit till mötet. 

 

9. Ersättning till styrelse och revisorer 

Ersättning till styrelsen är satt till 4 000 att fördela internt för kommande år 

 

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd 

Momsen för 2018 är 23 288 kr och styrelsens förslag är att hela summan debiteras ut och 

avrundas till hela kronor vid fakturering.  

Utdebiteringen görs enligt debiteringslängden och betalningstiden är 30 dagar från 

fakturadatum. 

 

 

 

 



11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

Årsmötet beslutar att: 

utse Filip Kronqvist till ordförande på 1 år 

utse Anders Svensson till ledamot på 2 år 

utse Tina Nilsson till ledamot på 2 år 

utse Åke Pettersson och Antonia Wolfkamp till suppleanter på 1 år 

utse Filip Kronqvist och Ingrid Olsson till firmatecknare var för sig, för samfälligheten. 

 

Övriga i styrelsen är Mikael Malm, ledamot och Ingrid Olsson, kassör som sitter till årsmöte 

2020 

 

12. Val av revisorer samt suppleanter 

Årsmötet beslutar att: 

utse Antonia Wolfkamp till revisor på 1 år 

utse Lars Göran Thulin till revisor på 1 år 

utse Stefan Jakobsson och Bert Klang till revisor suppleanter på 1 år 

 

13. Fråga om valberedning 

Ingen önskan från mötet att utse valberedning 

 

14. Övriga frågor 

Bert frågar om det är några stora jobb på vägen framöver. Filip svarar att det inte är något 

större på gång. Men en besiktning av vägen kommer i år.  

 

15. Meddela om plats där årsmötesprotokollet hålles tillgängligt 

Protokollet i original finns hos Filip Kronqvist och en digital version skall läggas upp på 

hagstad.se 

 

 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Filip Kronqvist Ordförande  Mikael Malm Sekreterare 

 

 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Bert Klang Justerare   Anders Svensson Justerare 


