Föreningsstämma för Adelsö-Sättra samfällighetsförening GA:1
Tid och plats: torsdagen den 24oktober 2019 klockan 18:00 i Blomverkstaden Sättra gård
Protokoll nr 42

NÄRVARANDE
Se separat närvarolista.
En inlämnad fullmakt: Britt-Louise Morell för Maria Alén Ros fastighet 3:15.
Dokument bifogas protokoll.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande Tonny Svensson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Årsmötet beslutade att välja Tonny till mötesordförande.

§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Ordföranden meddelade sitt val av Marie Sundberg som stämmans mötessekreterare.

§ 4 VAL AV JUSTERARE
Årsmötet beslutade att välja Björn Siverling och Arne Ohlsson till att justera protokollet.

§ 5 STÄMMANS STADGEENLIGA UTLYSANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Årsmötet konstaterade att stämman var stadgeenligt utlyst.
Inga övriga frågor hade inkommit till styrelsen. Dagordningens godkändes.

§ 6 STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse lästes upp av Marie Sundberg och och Tonny Svensson gick igenom
föreningens ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår.
Revisor Dag Klackberg har reviderat räkenskaperna, hans revisonsberättelsen lästes upp av
revisorssuppleant Björn Siverling. Revisionsberättelsen tillstyrkte fastställande av
balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
samt lägga dessa till handlingarna.

§ 7 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH STYRELSENS FÖRSLAG
Inga motioner hade inkommit till styrelsen (före motionstidens utgång).

§ 9 ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISOR.
Ingen ersättning till styrelse eller revisorer utgår för verksamhetsåret.

§ 10 STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsen förslag till budget samt förslag till vägavgifter
enligt utsända underlag.
§11 INFORMATION FRÅN STYRELSEN, VINTERSKÖTSEL, BELYSNINGSANLÄGGNINGEN OCH
UPPRUSTNING VÄG
Ordföranden redogjorde för föreningens verksamhet och planer under det närmaste året.
Styrelsen har varit nöjd med den nya entreprenören, som fortsätter sitt arbete under den
kommande vintern.
Belysningen: På begäran kommer gatlyktorna att tändas tidigare på morgonen, redan 5.30
för att stämma med den första morgonbussen. Även på eftermiddagen förlängs perioden,
med start 15.30 och släckning kl 23. Intrimning av astrouren pågår.
Renovering av vägar: En långsiktig plan och budget för uppbyggnad och underhåll av
föreningens vägar är under utarbetande. Det kommande året ska styrelsen arbeta med
finansieringsfrågan. Medlemmarna ska hållas löpande informerade om arbetet.

§ 12 VAL AV ORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER
Valberedningens föreslog följande styrelse för det kommande året.
Ordförande: Tonny Svensson omval
Ordinarie ledamöter:
Nyval Björn Siverling på 2 år
Nyval Johan Winell på 2 år
Suppleanter:
Omval av Mats Gransell
Nyval av Marie Sundberg
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Ordinarie ledamot är också Sven Secher, som har ett år kvar på sitt tvåårsmandat.

§ 13 VAL AV REVISOR
Valberedningen föreslog omval av Dag Klackenberg som föreningens revisor
samt nyval av Arne Ohlsson som revisorssuppleant.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14 VAL AV VALBEREDNING
Årsstämman beslutade om omval av Tommy Hindstram och nyval av Pia Zerne .
15 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor hade inkommit till styrelsen.
På mötet diskuterades följande frågor:
– Hanteringen av den förstörelse som en SL-buss förorsakat på Knallkåkens tomt samt
vägföreningens vägtrumma. Carina Nähr har anmäld till SL och meddelar SL:s

–
–
–

–

ärendenummer till ordföranden som lovar driva ärendet. Vägtrumman fungerar inte i
dagsläget och måste lagas om inte väg och tomt ska skadas.
Carina Nähr påpekade också att Handelsbanken inte har dragit tillbaka hennes
åtkomst till föreningens bankkonto. Ordföranden åtgärdar.
Skicket på våra vägar: Två fulla lastbilslass material har lagts på vägen nedan
asfaltskanten vid infarten i början av september. Trots det uppstår potthål, vilket
ordföranden menar visar behovet av en större renovering av vägarna.
Brevlådorna. Frågan om att flytta brevlådestället vid Storgården till Hornsudde, samt
bygga ut stället vid Hagen för de nya fastigheterna diskuterades. Sven Secher åtog sig
att tillsammans med Britt-Louise Morell gå igenom förutsättningarna och återkomma
till styrelsen.
Vägsträckan utanför de nya fastigheterna 3:66 och 3:67 tillhör inte vägföreningen.

§16 PLATS FÖR STÄMMOPROTOKOLL
Protokollet läggs ut på föreningens hemsida senast två veckor efter stämman.

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.
……………………………………………………………………
Tonny Svensson, ordförande
……………………………………………………………………
Marie Sundberg, sekreterare

..............................................
Björn Siverling, justerare

.......................................
Arne Ohlsson, justerare

