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PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I VIKENS SF 
Lördagen den 13 juni 2020, Hamnplan 

1. Stämmans öppnande 
Håkan Ebersjö hälsade alla välkomna och öppnade stämman  
 
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 
Stämman valde Håkan Ebersjö till ordförande och Ulf Richenberg till sekreterare för 
stämman. 
 
3. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes. 
 
4. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes - 18 fastigheter var representerade varav en via fullmakt. 
 
5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
Mats Perjons och Krister Löwenhielm valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 
 
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Beslöts att stämmans blivit stadgeenligt utlyst. 
 
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse  
Då fråga uppkom om poster i balansräkningen beslutade stämman enhälligt att punkterna nr 
7-10 skall behandlas vid fortsatt stämma som skall hållas söndagen den 28 juni kl 10.00 på 
hamnplanen. 
 
8. Föredragning av revisorernas berättelse 
Enligt beslut under punkt 7. 
 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition o budget 
Enligt beslut under punkt 7. 
 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Enligt beslut under punkt 7. 
 
11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
 
(i) Förslag till ändring av stadgarna 
Det beslutades enhälligt om följande ändring av stadgarna: motion till stämman skall 
inlämnas innan april månads utgång.  
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(ii) Förslag till upplåtelse för gång och cykelbana 
Stämman beslutade enhälligt att godkänna upplåtelse av mark till vägföreningen på 50 år för 
anläggande av gång- och cykelbana enligt Bilaga 11 (ii).  
 
12. Arvode till styrelse, revisorer och förvaltare 
 Stämman beslöt att alla arvoden skulle behållas oförändrade. 
 
13. Ersättning för medlemsarbete 
 Beslutades att höja ersättningen för medlemsarbete till 200 kr. 
 
14. Fastställande av debiteringslängd 
 Stämman godkände debiteringslängden 
 
15. Nyval ledamöter, suppleanter, revisorer m.fl. 
 a. val av två ledamöter 2 år – Elin Ekblom och Göran Fagerström.   
 Håkan Ebersjö och Krister Löwenhielm har ett år kvar. 
 b. val av två suppleanter, 1 år – Roger Jeppson och Jane Thilander. 
 c. val av två ordinarie revisorer, 1 år - Ewa Hedberg. 
 d. val av två revisorssuppleanter, 1 år - Tomas Olsson och Bo Åkerberg. 
 e. val av hamnkapten, 1 år – Björn Hedberg. 
 f. val av grönområdesansvarig, 1 år - Mats Perjons. 
 g. val av representant i vägföreningen, 1 år - Björn Karlström. 
 h. val av representant i fiskevårdsföreningen, 1 år - Kennet Öhlund. 
 i. val av valberedning, 1 år – Sven-Ove Löfgren och Camilla Lögdström. 
 
17. Stämmoprotokollet anslås 
 Stämmoprotokollet kommer att finnas på Vikens sf:s hemsida, anslås på våra  
 anslagstavlor och skickas ut till medlemmarna med e-post (eller vanlig post, till de som 
  inte lämnat någon e-post adress). 
 
18. Stämman avslutas 

Det antecknas att stämman avslutas efter den fortsatta stämman som hålls den 28 
juni. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
 
Ulf Richenberg Mats Perjons Krister Löwenhielm 
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Bilaga 11 (ii) 
 
 
Håtö Vägförening planerar att anlägga en cykelbana från Norra Torpsvägen till Håtöviken enligt karta. 
Kostnaderna tas av Norrtälje kommun och vägföreningen. Vikens SF får dock ta kostnaderna för 
avverkning av träd, uppskattningsvis fyra träd. För anläggande av cykelbanan krävs att Vikens SF 
upplåter mark i anslutning till Håtövägen och till största delen inom vägföreningens 
verksamhetsområde. Upplåtelsen sker på 50 år. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  


