
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Romleborgs 

samfällighetsförening 2011-07-12. 

 

( Före stämman gav Rolf Hermansson från Tanums kommun en mycket intressant 
information om Tanums kommun och om de planer som föreligger för Resö ). 
 
§ 1. Martin Björkman öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2. Till ordförande för stämman valdes Martin Björkman. 
 
§ 3. Till sekreterare för stämman valdes John Forsell. 
 
§ 4. Att justera protokollet valdes Erik Lund och Martin Fredriksson. 
 
§ 5. Närvarande :  Stig Berntsen, Bertil Bjernstam, Christina Björkman, Martin 
Björkman, Jan Cappelen-Smith, Anders Englund, John Forsell,Gösta Fredriksson, 
Martin Fredriksson, Gunnel Gustafsson, Anders Hedenstedt, Lars Hedenstedt, 
Susanne Hedenstedt, Agneta Jacobsson, Bert Johnsson också med fullmakt för 
Charlotta Fröander, Lena Johnsson, Mona-Lisa Kardebratt, Stefan Kardebratt, 
Karin Kempe, Stein Klareng-Dale, Tone Klareng-Dale, Peter Kopperud, Inger 
Källander, Aud-Signe Lekang, Egil Lekang, Erik Lundh, Lars Malm, Karl-Johan 
Malmqvist, Bo Nylén, Siv Nylén, Gabriella Olofsson, John Olsson, Kerstin Olsson, 
Ulf Stuge,  Jens Söderlund, Louise Söderlund, Sven-Olof Söderlund, Acke Thorn, 
Helene Tranell, Margareta Tranell, Kent Östling, Viktor Östling.  
 
§ 6. Den i förväg redovisade förvaltningsberättelsen ( bilaga ) godkändes och lades 
till handlingarna. 
 
§ 7. Revisionsberättelsen ( bilaga ) upplästes av John Olsson, godkändes och lades 
till handlingarna. 
 
§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2010. 
 
§ 9. Godkändes följande arvoden för år 2011 till styrelse och revisorer : 
Ordföranden 20.000 
Övriga styrelseledamöter 1.000  
Ordinarie revisorer 500 
 
§ 10. Inga framställanden från styrelsen eller motioner från medlemmarna förelåg. 
 



§ 11. Anders Hedenstedt föredrog det i förväg publicerade förslaget till inkomst 
och utgiftstat samt debiteringslängd för kommande verksamhetsår. Förslaget 
innebär en sänkning eftersom vi nu ej behöver avsätta medel till reservfond, då 
kommunen fr.o.m. 2011-09-01 kommer att överta VA-systemet. ( Förslaget 
bilägges ). 
Förslaget godkändes av stämman. 
 
§ 12. Följande styrelse valdes : 
 
Martin Björkman ( omval 2 år ) 
John Forsell ( 1 år kvar på sin valperiod ) 
Anders Hedenstedt ( omval 2 år ) 
Karin Kempe ( 1 år kvar på sin valperiod ) 
Ulf Stuge ( 1 år kvar på sin valperiod ) 
Louise Söderlund ( omval 2 år ) 
Helene Tranell ( 1 år kvar på sin valperiod ). 
 
Martin Björkman valdes till ordförande. Styrelsen i övrigt konstituerar sig. 
 
§ 13. Till revisorer på 1 år omvaldes John Olsson och Kent Östling . 
Till revisors ersättare omvaldes på 1 år Johan Forsell och  Mona-Lisa Kardebratt. 
 
§ 14. Till valberedning omvaldes Gabriella Olofsson och Magnus Sörebö. 
 
§ 15. Informerades om att Tanum kommun fr.o.m 2011-09-01 övertar vårt VA-
system. Vi kommer att få något högre avgifter. Fritidsboende får gratis vatten. 
Mantalsskrivna i kommunen får en lägre avgift men får betala vattenavgift. 
 
§ 16. Ordföranden medelade att Allan Karlsson nu saltat vägen och att Göran 
Skärström kommer att grusa vägen. 
 
§ 17. Diskuterades de sjöbodar, som avses byggas av markägaren nedanför 
Malmqvist/Östling/Hedenstedt och för vilka byggnadslov erhållits. De närboende 
och även föreningen har protesterat mot detta och överklagat bygglovet. Ting har 
hållits i Tanum, de närboende har begärt inhibition, vilket avslogs. Dom meddelas 
senare. 
Gösta Fredriksson och Bertil Bjernstam informerade mötet om att bygget kommer 
att fullföljas med start av hus 1 och 2. De är på 28 kvm men byggherren kommer 
att sträva efter att göra dem 20-22 kvm och försöka lägga dem något mera norr ut. 
Dessa bodar kommer sedan att delas upp. 



De är sedan beredda att modifiera utformningen av övriga hus. Ytterbodarna 
kommer ej att byggas. 
Kent Östling föreslog att projektet läggs ned eller att det utförs samfällt med 
föreningen. 
Styrelsen bevakar ärendet. 
 
§ 18. Stämman beslöt att båtar på stranden som aldrig sjösätts och som skräpar ner 
skall bortforslas på föreningens bekostnad. Dock skall de först förses med en 
varningslapp. 
 
§ 19. Egil Lekang skänker sitt utedass för användning på stranden. Gösta 
Fredriksson och Egil Lekang arrangerar läge och kontaktar kommunen för tömning. 
Stämman framförde sitt tack till Egil för gåvan. 
 
§ 20. Romleborg Masters i golf arrangeras 2011-07-26 kl. 10.00 på Mjölkeröd GK. 
Anmälningar till John Forsell. Tennisturneringen anordnas v.30 av syskonen 
Bjernstam. Resö Race arrangeras 2011-07-30 av fjolårssegrarna, familjen 
Holmberg. 
 
§ 21. Martin Björkman och John Forsell pålyste arbetsdag 2011-07-14. Samling kl. 
10.00 vid tennisbanan.  
 
§ 22. Anders Hedenstedt informerade som ny ägare av Tempo om de investeringar 
som nu görs. Satsningen kommer att ges en treårsperiod, varefter utvärdering om 
framtiden sker. Anders vädjade om köptrohet. 
Applåder från stämman över detta initiativ. 
 
§ 23. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman för 
avslutad. 
 
Dag som ovan 
 
 
John Forsell                                                  Justeras : Martin Björkman,  
 
 
 
Erik Lund,     Martin Fredriksson 
    
 


