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Protokoll för Kråkvilans samfällighetsförening årsmöte 2022-08-13 
 
Närvarande representanter för följande fastigheter: 
1:3, 1:4. 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:12, 1:13, 1:14, 1:16, 1:17, 1:19, 1:23, 1:25, 1:26, 
1;27, 1:28, 1:29, 1:32, 1:33,  1:34,  
 
Dagordning 
 
Öppnande av stämman 
Avgående styrelseordförande Jeanette Niss öppnar stämman och hälsar alla välkomna 
 
§1 Val av ordförande för stämman 
Stämman valde Per Larhed till ordförande 
 
§2 Val av sekreterare för stämman 
Stämman valde Petra Bauer till sekreterare 
 
§3 Val av två justeringsmän 
Anders Panard 
Gunilla Röjerås 
 
§4 Stämman godkände dagordningen och att kallelsen skett korrekt 
 
§5 Årsberättelser för gångna verksamhetsåret 

 
5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Jeannette Niss redogjorde för verksamhetsberättelsen som bifogades till 
kallelsen.  
 
 
Stämmans ordförande förtydligade att diskussionen kring bygglovet bygger på 
en en tvist sedan flera år tillbaka. Förra hösten låg det ett förslag om utökat 
bygglov för två fastigheter i Kråkvilan. Medlemmar och styrelsen har skickat in 
synpunkter till Strängnäs kommun om vikten att se till 
likabehandlingsprincipen. Många medlemmar är kritiska till förslaget om utökat 
bygglov. Strängnäs kommun har dragit tillbaka remissen, och sekretessbelagt 
inskickade synpunkter. 
 
Stämman uppmärksammade det arbete medlemmar har utfört för att stabilisera 
befintliga bryggor.  
 
Stämmans ordförande berättar att skälet att en ny badbrygga kommer ta 
ytterligare tid innan den kan börja byggas handlar om att den leverantör 
föreningen anlitat har avsagt sig jobbet pga att de har för mycket att göra.  
Föreningen måste nu leta efter en ny leverantör.  
 
 
 
 
 

initiator:Petra.Bauer@kkh.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:e332d4cf28ee446a9ec98c4f8e36f7c7



Kråkvilans samfällighetsförening  
 
 

5.2 Styrelsens ekonomiska berättelse 
Föreningens avgående kassör redogör för ekonomin.  (se ekonomisk rapport 
som bifogats till årsmötets kallelse) 
 
5.3 Revisorernas berättelse 
Föreningens revisor redogör för revisorernas berättelse.  
Föreningen kassör förklarar för stämman varför ett underlag saknades. Samma 
information finns i kallelsen till årsmötet.  
Revisorerna godkänner den ekonomiska berättelsen och bokföringen. 

 
§6 Stämman gav ansvarsfrihet för styrelsen 
  
 
§7 Framställningar från styrelsen 

- Styrelsen föreslog följande stadgeändringar från och med verksamhetsår 2021-22: 
 
Att kallelse och dagordning till årsmöte ska vara medlemmar tillhanda tre veckor 
innan årsmöte pga årsboksslut 30 juni (tidigare fyra veckor). Godtogs redan förra året 
men måste beslutas av två årsmöten för att förändringen ska träda i kraft. 

 Stämman röstade ja till styrelsens förslag 
 

Minska till en ordinarie revisor och en revisorssuppleant (tidigare två ordinarie). 
Godtogs redan förra året men måste beslutas av två årsmöten för att förändringen ska 
träda i kraft. 
 Stämman röstade ja till styrelsens förslag 
 

§8 Inkomna framställningar och motioner från medlemmar 
(se bifogade motioner och synpunkter för mer information) 
 
 
Ändrad fördelning av årsavgifter, Insänd av Roland Frycklund  
 Stämman röstade ja till förslaget 
  
Utökat uppdrag vid gräsklippning vid badstränderna. Insänd av Roland Frycklund 
 Stämman röstade ja till förslaget 
 
Uppdragsbeskrivning av funktionärsroller. Insänd av Roland Frycklund 
.   Stämman röstade ja till förslaget med tillägget att det ska finnas en 

sammankallande i varje kommittee.  
 

Hamnkapten Östra Bryggan. Insänd av Leif Hjelm 
Stämman röstar nej till förslaget, men ja till styrelsens förslag att inrätta en 
kontaktperson för östra bryggan. 

 
Inrättandet av en markkommitté. Insänd av Leif Hjelm 
 Stämman röstar nej till förslaget 
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Mötets ordförande berättar om föreningens avtal med G1 markägare. Stämman ger i uppgift 
till den nya styrelsen att både följa och se över avtalet under kommande verksamhetsår.   

.  
 

§8b  
 
Inkomna synpunkter 
 
Planering av städdagar. Insänt av Leif Hjelm 
Årsstämman hänvisar till tidigare motion om att förslag från medlemmar om åtgärder på 
markerna skickas till markfogde 
 
Åtgärda Ängsvägen. Insänt av Roland Frycklund 
Årsstämman beslutar att närmaste grannar försöker lösa Ängsvägen. Om det inte är möjligt 
går frågan tillbaka till föreningen.  
 
 
§9 Ersättning till styrelse, revisorer och andra 
Årsmötet beslutar att ersättningen ska ligga samma nivå som föregående år; 6500 kr fördelas 
inom styrelsen. 
 
§10 Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår 

10.1 Verksamhetsplan 
Det informeras om att under kommande verksamhetsår kommer föreningen 
behöva fortsätta arbeta med nya bryggor, organisera  arbetsdagar och se över 
avtal med G1 markägare 
 
10.2 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
I budget för 2022-23 beslutar årsmötet om oförändrade avgifter enligt resultat av 
omröstning under punkt 15. 

 
§11 Val av styrelse 
 
 
Ordförande, Roland Frycklund,  
Kassör, Gabriella Civalero 
Sekreterare, Petra Bauer, omval 1 år. 
Anders Parnard 
Katarina Sjölander  
Charles Nilsson 
 
§12 Val av revisorer och suppleant 
 Förslag: Bengt Hammarström och Per Larhed, omval 1 år 
 
§13 Val av valberedning 
 Anneli Fors och Daniel Alkelöv, omval 1 år 
 
§14 Val av övriga funktionärer 

14.1 Hemsideredaktör 
 Lotta Fridström 

14.2 Festkommitté 
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Anneli Fors, Terese Hedman och Per Moritz 
14.3 Hamnkapten 
Mats Lager 
14.4 Representant i Torparuddens vägförening (redan invald i den styrelsen) 
Jens Lindqvist  
14.5 Bryggkommitté 
Bengt Hammarström, Per Larhed, Hans Björklund och Kjell-Ove Johansson  
14.6 Markfogdar 
Jörgen Pehrsson och Anders Wallin  

 
Årsmötet beslutade att när styrelsen konstitueras tar den beslut om markfogdarna ska ingå i 
styrelsen och vilken roll markfogdarna ska ha i styrelsen och i föreningen.  
 
§15 Övriga frågor  
Jeannette Niss   informerar om att vara försiktig när det badas vid västar bryggan då det det 
finns en stor sten precis intill bryggan.   
 
§16 Stämmoprotokollet skicka ut till medlemmarna via email, 
 
Avslut 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare Petra Bauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerare Anders Panard   Justerare Gunilla Röjerås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande Per Larhed 

petrab
Stämpel
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