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RAFTÖTÅNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING   

   

KALLAR TILL   
      ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2021  

   Tid:   Lördagen den 31 juli 2021 kl. 13.00 – 16.00   

      
      

 

     Plats:   Kulturhuset Futura (biblioteket), Tanumshede   
   
   
Styrelsens redovisningshandlingar, förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd 
skickas ut via VägNu. Frågor besvaras av ordförande Thomas Karlström +4670 587 13 21, 
mail: thomas.karlstrom@iqr.se eller vice ordförande Stefan Frifelt :+46 70 929 2456 mail 
stefan.frifelt@sbforv.se. 
 
I enlighet med nu gällande regler fastställda av Folkhälsomyndigheten kan vi endast vara 
maximalt 50 deltagare vid mötet. Föranmälan krävs för att delta vid årsstämman på 
kulturhuset Futura. Anmälan görs via mail till kontakt@raftotangen.se 
Årsstämman blir en hybridlösning. Dels finns det möjlighet att kunna vara på plats i Tanums 
biblioteks aula eller delta via dator/mobil (Zoom). Röstning på mötet kommer att ske via 
dator/mobil oavsett om man är på plats i Tanum eller om man väljer att delta via 
dator/mobil. Varje fastighet har en rösträtt. Access för rösträtt kommer styras via 
mailadress. Dessa adresser har tagits fram enligt följande prioritering. 
1 Fastighetsägare med störst ägarandel i er fastighet 
2 Vid lika andel den som har betalansvar  
3 Förutsättning att ovan nämnda har mailadress.    
 
En instruktion kommer att tas fram och skickas till de som har rösträtt enligt ovan via mail 
en vecka innan mötet.  
   
1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar   

   
2. Mötets öppnande   
   
3. Val av ordförande för stämman   
   
4. Val av sekreterare för stämman   
   
5. Val av två justeringspersoner   

   
6. Godkännande av dagordning   

   
7. Stämman behörigt utlyst.   

   
8. Styrelsens redovisningshandlingar för samfälligheten   
   
9. Revisorernas berättelse för samfälligheten   
   
10. Ansvarsfrihet för styrelsen samfälligheten   
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11. Motioner inlämnade som skall behandlas.   

a. Skötsel av Samfällighetens mark, Nils Erik Westling.  
b. Rutiner och info.om planerade projekt, gällande skog och mark, Göran 

Blomqvist . 
c. Avverkning av skog väster om stigen mellan Tångvägen och Fjordvägen, Eiron 

Hedman . 
d. Maximaltid för ledamöter i Styrelsen, Susanne Johansson. 
e. Bastu vid stora båthamnen, Johan Lundberg 

 
 
12. Framställningar från styrelsen   

a. Förslag till policy vid skötsel av allmän platsmark samt fastställande av 
grönområdesplan framtagen av Skogsstyrelsen (beslut). Synpunkter har 
kommit styrelsen tillhanda att inte alla handlingar, avseende årets gallring, 
delges medlemmarna. Med anledning härav, skickas omfattande material ut. 

b. Förslag att ansluta vår vatten- och avloppsanläggning till Tanums kommuns 
nät. Styrelsen ges mandat av stämman att slutförhandla en anslutning av 
samfällighetens nät.  

c. Utredning om ny gemensamhetsanläggning avseende vatten och avlopp samt  
båtplatser är registrerade på medlemmarnas fastigheter 

d. Förslag att sätta upp skylt med texten ”Raftötången samfällighet” vid infarten 
till området.  
   

13. Ersättning till styrelsen, revisorerna och valberedningen.   
   
14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för   

a. Samfälligheten – ordinarie drift  
b. Båtplatser 
      

15. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.   
a. Antal ledamöter i styrelsen 5 st (6 st om stämman så bestämmer) 
b. Ordinarie – (mandatperiod två år).                                              
Avgående ordinarie: Stefan Frifelt och Johan Walther  
   

16. Val av styrelseordförande 
   
17. Val av revisorer (2 st.) samt en revisorssuppleant.   

   
18. Val av valberedning 

     
19. Övriga frågor   

a. Val av midsommarkommitté 
 

20. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt   
   

21. Avslutning   
   
Raftötången 2021-07-09  
   
Välkomna!   
   
Thomas, Stefan, Erik, Anny, Bertil, Johan   
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 Kallelsen finns inlagd på föreningens hemsida.   


