
Karlskronavikens Samfälligheters Förening (KSF)
c/o Rolf Fällström
Karlskronaviksvägen 74
144 63 RÖNNINGE
Tel: 532 53513

Protokoll från årsmöte 2008
Datum:  söndagen den 12/10 2008 kl. 16.00
Plats:  Hos Svenska Folkdansens Vänner, Uttringevägen 200
Närvarande: 33 personer vid räkning, 29 enligt närvarolista

Svenska Folkdansens Vänners ordförande Jan Henrik Bergquist välkomnar och berättar kort om SFV. 
Han påpekar att SFV:s utlåning av deras föreningshus är en engångsföreteelse. Jan Henrik 
överlämnar en bok om föreningen, ”Svenska Folkdansens Vänner 1893-1993” till KSF. Boken finns 
hos KSF:s sekreterare.

1. Mötet öppnades av ordföranden Rolf Fällström och befanns vara behörigt utlyst. 28 personer 
hade anmält sig till mötet men fler än 30 kom.

2. En ändring av dagordningen föreslogs av styrelsen: Val av suppleant läggs som punkt två. 
Johan Hellman har avböjt omval. Styrelsen föreslår Sara Sunden-Cullberg som ny suppleant. 
Dagordningen godkändes i sin förändrade form. Sara valdes enhälligt.

3. Till ordförande för mötet valdes Rolf Fällström.
4. Till sekreterare för mötet valdes Mikael Israelson.
5. Till justeringsmän valdes Lise Norberg och Åke Foghammar.

En tyst minut hölls för Lars Berglund som gick bort i maj.
RF drar en kort bakgrund till KSF, en skrift om föreningens historia, skriven av Lasse Berglund, 
bifogas protokollet (på nätet)

6. Föregående årsmötesprotokoll lästes delvis upp av ordföranden och godkändes. Protokollet 
finns i sin helhet på föreningens hemsida.

7. Kassarapporten med saldo 8542 kronor lästes upp och mötet godkände denna. Föreningen 
har haft 43 betalande medlemmar 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2007.
9. Till ordförande valdes Rolf Fällström för en tid av ett år. 
10. Till kassör valdes Lasse Lindblad för en tid av två år. 
11. Till sekreterare valdes Mikael Israelson för en tid av två år.
12. Årsavgiften för år 2008 fastställdes oförändrad till 100 kronor. 

Kaffe och tårta serverades och åtnjöts under fortsatta diskussioner.

13. Detaljplan Karlskronaviken mfl:

SPRIDDA frågor och tips: 
· hur stort är upptagningsområdet för KSF?
· Kommunen säger sig släppa tomter c:a 2010 – varför säger dom det? Finns denna kö?
· 52 remissinlägg har kommit in till kommunen.
· Använd den samfällighetsägda marken vid Kaffeholmen o strandmark som 

förhandlingsverktyg mot kommunen.
· Förslag från Åke Foghammar: Ta fram ett förslag om vad marken är värd. 
· Förslag: Skaffa riktig jurist inom fastighetsrätt.
· Många diskussioner om antalet fastigheter och ekonomisk bakgrund. RF drog exempel på 

VA-taxa mm. Redogörelse för detta finns på KSF:s webbplats. 
· Randal: Förslag att kommunen gör ett alternativt förslag till småskaliga reningsverk. Giltig 

MKB saknas i och med ändringen av antalet byggrätter. Ett sätt att smita undan? Kräv ny!
· När skall dagis ordnas? 
· Vad tycker ni nyinflyttade? ”man blir ju mörkrädd när man hör detta, det var inte det vi 

anade när vi köpte huset, kommunen gav ingen sån info när vi frågade”
· Busstrafik, äldreomsorg, förskolor haltar
· Gå på moderaternas gruppledare
· Lise:  Använd press, Mitt I, Jan Josefsson, SVT, DN
· Kajsa Berglund: Kommunen har tagit kontakt med barnbarn och kallat till möte, men inte 

till fastighetens ägare Eivor Berglund. 



· Så fort något passar kommunen säger man att det står i ÖP, om ngt inte passar säger man 
att ÖP inte är bindande.

Årsmötet uppdrog till styrelsen att verka för en mer begränsad utbyggnadstakt, i enlighet med 
översiktsplanen. Att etablera kontakt med såväl styrande politiker och media för att få gehör för 
det. 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

vid protokollet:

Mötessekreterare   Ordförande
Mikael Israelson   Rolf Fällström

Justeras:

Marie-Louise Norberg   Åke Foghammar

Bilagor som finns på KSF:s webbplats, eller i föreningens pärm:
· Närvarolista 
· Minnesskrift om Lars Berglund
· Diverse synpunkter från Åke Foghammar

Bilaga som distribueras till medlemmar:
· Uppdaterad kontaktlista 2008


