
Järnvägsskogens samfällighet, Arkösund 716402-9493 

Protokoll från Järnvägsskogens årsmöte 

Datum och tid: 2022-06-26 

Plats: Skärgården 

&1. Val av ordförande för stämman. 

 Lars Lundin valdes som ordförande. 

&2. Val av sekreterare för stämman. 

 Inger Löfgren valdes som sekreterare. 
 

&3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Jan Brattberg och Lars Fahlén valdes som protokolljusterare och rösträknare. 

&4. Styrelsen och revisionernas berättelser. 

 Genomgång av styrelsens och revisionernas berättelse för 2021-2022. 

&5. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Mötet gav ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

&6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar. 
Motion att styrelsen 1 ggr/år får gå ut och äta för en total kostnad av ca 5000:- (ingen 
starksprit får ingå i kostnaden). Motionen godkändes av mötet. 

 
&7. Ersättning till styrelsen och revisorer.  

Se beslut enligt &6. 
 
&8. Förslag till utgifts- inkomststat. 

Höjd avgift enligt styrelsens budgetförslag, 900:- för åretruntboende samt 600:- för 
sommarboende. 

 
&9. Val av ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter. 
 

På stämman valdes följande styrelse. 



 Ordförande   Lars Lundin   2 år omval 

 Ledamöter Christer Asplund 1 år kvar 

   Inger Löfgren  1 år kvar 

   Christina Bergenrup  2 år nyval (ersätter Ingvar Swanberg) 

   Örjan Söderholm 2 år nyval (ersätter Per Lundblad) 

 Suppleanter Birgitta Häggström 2 år nyval 

   Ia Neumüller  2 år nyval 

&10.  Val av revisorer. 

  Lars Fahlén, ordinarie  2 år omval 

  Anders Löfgren  1 år kvar 

&11.  Val av valberedning. 

  Bertil Bergenrup  2 år omval 

  Anna Brunell   2 år nyval 

&12.  Övriga frågor. 

På frågan om vilka fastigheter som tillhör stickvägarna så gäller följande, alla 

fastigheter från NSS tom Världens Ände 152. Styrelsen meddelade också att E-

fakturor inte går att införa utan det kommer skickas ut ett påminnelse mail innan 

fakturan kommer. Viktigt att man kollar sin skräppost då det är ett massutskick. 

Man får en påminnelse, sedan blir det inkasso. 



&13.  Meddelande och plats där stämmoprotokoll ska hållas tillgängligt. 

Stämmoprotokollet kommer finnas tillgängligt på hemsidan 

www.jarnvagsskogen.se. 

Justeras 

 

 

Jan Brattberg    Lars Fahlén 

 

 

http://www.jarnvagsskogen.se/

