
 
 

1 

 

 

  

 

Protokoll fört vid föreningsstämma 16 okt 2021

  
16 oktober, Torsås kommunhus, lokal Fulvik. 

 

      Närvarande enligt deltagarförteckning. 

Kerstin Ahlberg, ordförande 

Pernilla Landin, kassör 

Gunilla Berglund Hagström. Djursviks Samhällsförening 

Pia Prestel, Norragårdens Samfällighetsförening 

Bo Johnér, Torsås 

Benita Grön, Torsås 

Jarl Sturesson, Norra Kärr Stugförening 

Ann Hammenholt, Björkenäs Stugförening 

Ulf Svensson, Björkenäs Stugförening 

Karl-Gustaf Eklund, Södra Kärr Samfällighetsförening 

 

• Ordföranden hälsar välkommen. 

 

• Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning. 

Ja. 

• Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor. 

Ja, Ann Hammenholt anmälde övriga frågor. 

 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

ordförande Kerstin Ahlberg och Kassör Pernilla Landin 

 

• Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans 

 protokoll. 

Gunilla Berglund Hagström och Bo Johnér 

 

• Val 

Revisor – Inger Fridholm 

Sekreterare – inga förslag i dagsläget, Karl-Gustaf Eklund meddelade att diskussion 

förts inom Södra Kärr Samfällighetsförening, det finns intressenter som funderar.  

Under tiden cirkulerar sekreterarrollen inom styrelsen. 

Val av ledamot på 2 år – Karl-Gustaf Eklund. 

 

• Redogörelse av föreningens ekonomi. 

I dagsläget finns ett saldo på 99 849,55 kronor i kassan. Hittills har inbetalningar på 

64 650 kronor gjorts under året. 63 650 kronor är utbetalningar för utlägg i KMG 

LONA Restaurangsprojekt. 1000 krono är ett bidrag från Karl-Gustaf Eklund till hyra 

av buss i samband med årets höstträff. Sammanlagde utbetalning under året är 
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65 565,25 kronor. Se bilaga 1. I samband med redogörelsen av årets finanser ställd 

Karl-Gustaf Eklund fråga om hur det gått med att titta vidare på om det är möjligt att 

byta bank, då detta diskuterats vid vårträff 2021-06-12. Sedan detta möte har 

Swedbank ändrat i inloggningen, nu har kassören tillgång till utdrag via internetbakens 

mailkorg. Detta fungerar bra i dagsläget. 

 

• Fastställande av verksamhetsbudget för 2022 

Under 2022 kommer stora belopp gå ut ca 318 400 kronor, av detta är 312 000 kronor 

relaterade till LONA projektet. 6 400 kronor är fördelat på bankavgift, hemsida, vår-

och höstträff. Se bilaga 2 

 

• Övriga frågor. 

Anne Hammenholt ställde fråga om fiber och vad som är på gång i området.  

Ann tog också upp att det finns 2 diken som går rakt ut i viken och om det skulle vara 

möjligt att göra något. Pernilla som är kommunens LONA handläggare informera att 

det är möjligt att söka pengar från LONA (lokala naturvårdsprojekt) ett nationellt stöd 

som kan finansiera vattenhållande åtgärder med 90 % och 10 % kan medfinansieras av 

egen arbetstid. Ansökan görs senast 1/12-2021. Rekommendation att föreningen drar i 

ansökan och genomförande. Pernilla Landin kan vara behjälplig men ansökan. 

 

• Redovisning av kommunen vattenarbetet. 

Pernilla Landin Torsås kommun, redogör för aktuella projekt och aktiviteter inom 

kommunen. Se bilaga 3. 

 

• Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

 

 

Sekreterare 2021-10-17  Ordförande2021-10-18 

Pernilla Landin    Kerstin Ahlberg 

 

Justeras 2021-10-19  Justeras 2021-10-19 

Gunilla Berglund Hagström.   Bo Johnér 

 

 

 

 

 

Detta protokollet är justerat genom godkännande via e-post,  

för underskrivet protokoll kontakta ordförande. 
  


