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Årsstämmoprotokoll för Nästorps samfällighetsförening, Björkvik 
 
Datum: söndagen den 4 september 2022 
 
Plats: Glindrans skola, Björkvik 
 
Närvarande: 22 tomter representerade på mötet, och ytterligare 1 med fullmakt. 
 

§ 1 Stämmans öppnande 
Stämman förklarades öppnad av samfällighetsföreningens ordförande Elisabet Fällman 
Tumelius 

§ 2 Stämmans behöriga utlysande 
Stämman beslutar att stämman har utlysts på ett behörigt sätt.                                                                             

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Stämman beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 4 Val av ordförande för stämman 
Stämman beslutar att välja Jonte Söderström till ordförande för stämman. 

§ 5 Val av sekreterare för stämman 
Stämman beslutar att välja Carina Söderström till sekreterare för stämman. 

§ 6 Val av justerare, tillika rösträknare 
Stämman beslutar att välja Christer Hjelte och Sune Nilsson till justerare tillika rösträknare. 

§ 7 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen från styrelsen har skickats ut med handlingarna inför årsstämman. 
Stämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga dem till handlingarna. 

§ 8 Resultat- och balansräkningen 
Kassör Carl-Gustaf Bondesson redogör över resultat- och balansräkningen som sänts ut till 
medlemmarna i samband med inbjudan till årsstämman.  

Stämman godkänner resultat- och balansräkningen och beslutar att lägga de ekonomiska 
rapporterna till handlingarna. 

§ 9 Revisorernas berättelse 
Eva Edholm och Jan Roxbergh har granskat styrelsens ekonomiska förvaltning samt tagit del 
av övriga styrelsehandlingar. De uppger att det är god ordning i styrelsen och föreslår att 
stämman ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

Stämman godkänner och beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 



 2 

§ 11 Motioner 
 
Ordförande Jonte Söderström ställer frågan till Rolf Åhlander, författare till Motion 2 
Angående vårt fiskevatten i Näsnaren, om denna motion kan ingå i Motion 3 Fiskekort och 
fiskevatten, då Motion 2 och 3 rör samma fråga. Rolf Åhlander godkänner detta.  
 

Motion 1 Byggnaden innehållandes dass/omklädningsrum/förråd på badstranden 

”förslag att bygga ut förrådsbyggnaden på badstranden på sidan mot båtbryggorna med 
skärmtak, en bakvägg och en sidovägg”. 

Styrelsens förslag motion 1  

Styrelsens är positiv till förbättringar i området som även bidrar till ordning och reda. Ställer 
sig stämman sig positiv till förslaget ovan prioriterar styrelsen detta i enlighet med ekonomi 
och övriga byggnadsbehov i området. 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 

Motion 2 Angående vårt fiskevatten i Näsnaren                                                                                                   
”Vi är några i området som vill återta rätten att fiska på vårt vatten utan fiskekort. Vi vill 
väcka frågan på stämman i september i år, om det finns intresse hos fler boende i vårt 
område.” 

Denna motion behandlades under Motion 3 

Motion 3 fiskekort och fiskevatten 

”Efter årets nya regler vad gäller fiskekort i Näsnaren för oss i samfälligheten så har det 
införts nya begränsningar vad gäller hushållet och satt storlek på hushållet och också höjt 
avgiften. Jag vill föreslå att samfälligheten återtar vårt vatten i Näsnaren och de som vill fiska 
i större delen av sjön får lösa fiskekort med arrendatorn.” 

Styrelsens förslag motion 2 och 3                                                                                
Styrelsens föreslår ett separat möte, för Nästorps medlemmar gällande 
fiskevatten/fiskekortsfråga, förslagsvis i samband med arbetsdagen 1 oktober 2022. Möjlighet 
att delta digitalt skulle erbjudas. Tankar och funderingar skulle även kunna mailas till 
styrelsen i förväg, märk mailet ”fiskevattensmöte”. Styrelsen håller i mötet och presenterar 
förslag som genereras på mötet, till Jönåkers Häradsallmänning med dess fiskearrendatorer 
för Näsnaren. På detta vis kan eventuellt ett nytt upplägg presenteras för säsongen 2023. 

Stämman beslutar enhälligt enligt motion 3, att samfällighetsföreningen i Nästorp ska återta 
rätten till samfällighetsföreningens eget fiskevatten.  

Styrelsen får i uppdrag att göra en skrivelse till Häradsallmänningen gällande återtag av 
fiskevatten. 
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§ 12 Ersättning till styrelsen 
Ersättningen till styrelsen föreslås vara samma som föregående år, 6 300 kr, för styrelsen att 
fördela inom gruppen. 

Stämman beslutar att ersättningen ska vara enligt förslag. 

§ 13 Ersättning till arbetsgrupper 
Stämman beslutar att de sex arbetsgrupperna ska få ersättning enligt förslag (2 400 kr/grupp) 
att fördela inom respektive arbetsgrupp. 

§ 14 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd 
Stämman beslutar att godkänna i enlighet med styrelsen budgetförslag samt bifogad 
debiteringslängd. 

§ 15 Val av styrelseordförande 
Valberedningen föreslår stämman att välja Kenneth Ahlberg till styrelseordförande, nyval 1 
år. 

 Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

§ 16 Val av övriga ledamöter 
Valberedningen föreslår följande ledamöter i styrelsen: 
Carl-Gustaf Bondesson   kvarstår 1 år 
Carina Söderström   kvarstår 1 år 
Johan Garp   kvarstår 1 år 
Marie Mattsson  nyval 2 år 
Kajsa Andersson  nyval 2 år 
Marie Adle    omval 2 år 

Stämman beslutar att välja Marie Mattsson, Kajsa Andersson, Marie Adle till övriga 
ledamöter enligt valberedningens förslag.  

§ 17 Val av revisor samt revisorssuppleant 
Valberedningen föreslår följande val: 
Eva Edholm, sammankallande  omval 1 år 
Anita Hansson  nyval 1 år 
Rigmor Thorhard, suppleant                    nyval 1 år 
 
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

§ 18 Val av arbetsgrupper 
Valberedningen föreslår följande val av medlemmar i arbetsgrupperna: 

Vattengruppen: 
Thomas Gustin, sammankallande           kvarstår 1 år                                                               
Jill Ahlberg                                              kvarstår 1 år                                      

Sune Nilsson   omval 2 år 
Magnus Ljungqvist  omval 2 år 
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Grönområdesgruppen: 
Jonte Söderström, sammankallande  kvarstår 1 år 
Mikael Galuszka    kvarstår 1 år 
Leif Larsson                        kvarstår 1 år 
Christer Sahlin                                         omval 2 år 

Bryggruppen: 
Johan Thorhard, sammankallande  omval 2 år 
Lars Östberg   omval 2 år 
Leif Stenbom  kvarstår 1 år 
Bengt-Åke Engdahl  kvarstår 1 år 

Väggruppen: 
Niklas Bergman, sammankallande  kvarstår 1 år 
Fredrik Snell                        kvarstår 1 år 
Odd Brandvold                                         omval 2 år 
Johan Garp                        omval 2 år 

Fastighetsgrupp: 
Lars-Åke Ringberg, sammankallande  kvarstår 1 år 
Christer Hjelte  nyval 2 år 
Gunilla Ljungqvist  omval 2 år 
Torbjörn Öqvist  omval 2 år 

 
Bastugrupp:                                                                                                                
Pia Bondesson, sammankallande             kvarstår 1 år                                                                                          
Siv Åhlander                                            kvarstår 1 år                                                                                          
Marie Mattsson                                        kvarstår 1 år  

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

§ 19 Val av valberedningen 
Stämman beslutar att välja:                                                                                                      
Leif Stenbom                                            omval 1 år                                                                 
Jill Ahlberg                                               nyval 1 år                                                               
Elin Elvèn                                             nyval 1 år 
 

§ 20 Övriga frågor 
a)  
En medlem på stämman lyfte frågan om varför bryggorna ska tas upp inför vinter, då dessa 
bryggor är inköpt, för att de tål att ligga kvar i vattnet under vintern.  

Frågan behandlas vidare av styrelsen. 

b)  
En medlem på stämman lyfte frågan om hur bastun ska nyttjas. Pia Bondesson från 
bastugruppen redogör följande. 






