
 
 
 

 
 
 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Romleborgs 
samfällighetsförening  2009-07-14.  
 
§ 1. Martin Björkman öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2. Till ordförande för stämman valdes Martin Björkman. 
 
§ 3. Till sekreterare valdes John Forsell. 
 
§ 4. Utsågs Martin Björkman, Lena Björkman och Magnus Sörebö till 
justeringspersoner. 
 
§ 5  Närvarande : Gunnar Andersson, Bertil Bjernstam, Christina Björkman, 
Lena Björkman, Martin Björkman,  Öyvin Björn, Åke Boström, Hans Cappelen-
Smith, Mona-Lisa Cardebratt, Jörgen Dufvenberg, Henrik Elinder, Solveig 
Elinder, Agneta Englund, John Forsell, Martin Fredriksson, Karl Friberg, Gunnel 
Gustafsson, Anders Hedenstedt, Erika Hedenstedt Appelgren, Lars Hedenstedt, 
Agneta Jacobsson, Bert Johnsson ( också med fullmakt för Charlotta Fröander ), 
Lena Johnsson, Inger Kjellander, Gösta Lantz, Camilla Lundh, Erik Lundh, 
Bengt Lundström, Lena Lundström, Lars Malm, Karl-Johan Malmqvist,   
Annika Nydell, Bo Nylén, Siv Nylén, Gabriella Olofsson, John Olsson, Kerstin 
Olsson, Ulf Stuge, Jens Söderlund, Sven-Olof Söderlund, Magnus Sörebö, 
Hélène Tranell, Margareta Tranell, Mats Åstrand  och Kent Östling. 
 
§ 6. Martin Björkman och Anders Hedenstedt redogjorde för huvuddragen i den 
vid mötet utdelade verksamhetsberättelsen för 2008 ( bilägges ).  
 
§ 7. Revisionsberättelse upplästes av Kent Östling ( bilägges ). 
 
§ 8. Föreningsstämman beslöt godkänna verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse, samt att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2008. 
 
§ 9. Konstaterades att inga motioner inkommit. 
 
§ 10. Styrelsen föreslog stämman att ansökan görs hos kommunen att den 
övertar VA-systemet och därmed också skötseln av detsamma. Stämman 
tillstyrkte förslaget och gav styrelsen i uppdrag att förhandla fram bästa möjliga 
taxor.  
 
§ 11. Styrelsen föreslog, att nu när VA-systemet är genomfört, en halvering av 
styrelse-och revisionsarvoden  för 2010 är motiverat. Stämman tillstyrkte 
förslaget. 
 



 
 
 

 
 
 

§ 12. Anders Hedenstedt presenterade förslag till utgifts-och inkomststat för 
2010 samt utdebiteringslängd (bilägges). Driftskostnaderna förväntas sjunka 
något för kommande år. Utdebitering kommer att ske 31 oktober. Stämman 
godkände förslagen. 
 
§ 13. Valberedningen föreslog följande styrelseledamöter och revisorer : Martin 
Björkman och Anders Hedenstedt, omval 2 år. Louise Söderlund, nyval 2 år 
efter Camilla Lundh, som avsagt sig. Bertil Bjernstam, John Forsell, Karin 
Kempe och Hélène Tranell kvarstår 1 år. 
Till revisorer föreslogs Kent Östling, omval och John Olsson, nyval efter Eva 
Norling, som avflyttat. Till revisorssuppleanter Johan Forsell och Mona-Lisa 
Kardebratt. Stämman tillstyrkte valberedningens förslag. 
§ 14. Gabriella Olofsson och Magnus Sörebö omvaldes till 
valberedningsledamöter. 
 
§ 15. Martin Björkman tackade Camilla Lundh för hennes insatser i styrelsen 
och överlämnade flytande present. 
 
§ 16. Vallbostrands vägförening hade begärt vår förenings medverkan för ett 
farthinder mellan stora vägen och postlådorna. Stämman tillstyrkte vårt bidrag 
till ett rörligt farthinder att anbringas under sommarsäsongen. 
 
§ 17. Diskuterades det förslag till förrådsbodar som fastighetsägaren fått 
bygglov på. Dessa kommer att försämra havsutsikten för de boende närmast 
aktuellt område. ( Nedanför Kent Östlings hus). Tre fastighetsägare har 
överklagat och samtidigt lagt fram ett modifierat förslag. Åke Boström föreslog 
att styrelsen får i uppdrag att verka för ett förslag som överensstämmer med de 
överklagandes förslag. Detta blev stämmans beslut. 
Vid en preliminär förfrågan bland mötesdeltagarna visade det sig att 5-10 var 
intresserade av förrådsbodar, dock mycket beroende på om det blir en utbyggnad 
av bryggor ( se nästa § ). 
 
§ 18. Martin Björkman informerade om läget för Nöddehällans bryggförening. 
En förnyad ansökan om strandskyddsdispens kommer att inlämnas till 
Länsstyrelsen. Mötet påpekade att anmälningslistan bör uppdateras och 
aktualiseras. 
 
§ 19. John Forsell annonserade städdagen den 16 juli. I samband med detta 
diskuterades problemet med rishögar på stranden. Martin Björkman kommer att 
anlita Göran Skärström att forsla bort/bränna högarna.  
Under denna punkt tog Karl-Johan Malmqvist upp frågan om strandens ( den 
s.k. Ängen ) förslitning p.g.a. båtförvaring under icke båtsäsong. Stämman antog 
förslaget att båtar med en vikt över under* 200 kilo ej får förvaras på stranden 



 
 
 

 
 
 

 
§ 20. Nedanför Gösta Fredrikssons hus har uppstått problem med naturbehovs 
uträttande från de badandes sida. Gösta ställer gärna det gamla pumphuset till 
förfogande för en mulltoa. Problemet är naturligtvis skötseln. Martin Björkman 
undersöker med kommunen. 
 
§ 21. Martin Björkman avslutade mötet och meddelade att protokollet kommer 
att finnas tillgängligt vid postlådorna samt på webbplatsen.    
   
       
Justeras: 
John Forsell          Martin Björkman    Lena Björkman    
Sekreterare                                                      Magnus Sörrebö 
  
 
* ordförande ändrat 24/7 


