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§ 1 Stämmans öppnande.
Ordförande i Svinninge Samfällighetsförening Peter Landvall förklarade stämman öppnad.
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Till mötesordförande valdes Peter Landvall och till mötessekreterare Caroline Meyer
Lagersparre.
§ 3 Val av två justeringsmän och rösträknare.
Stämman valde Paul Höglander och Andreas Novak att jämte stämmans ordförande justera
protokollet samt vara rösträknare på stämman.
§ 4 Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 64 röstberättigade medlemmar, varav 2 fullmakter.
§ 5 Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.
Stämman fastslog att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
§ 6 Fastställande av dagordning
Stämman fastställde föreslagen dagordning.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2016
Mötesordförande presenterade verksamhetsberättelsen för 2016 och den ekonomiska
rapporten för 2016. Verksamhetsrapporten och den ekonomiska rapporten godkändes med
acklamation och lades till handlingarna.
Verksamheten, tillika ekonomin, i Samfälligheten och Hamnen har varit som en enhet under
året 2015. Hamnens verksamhet kan dock urskiljas i den gemensamma räkenskapen.
Samfälligheten:
Resultatet har varit bra under 2015 delvis till följd av höjda medlemsavgifter.
Lånet för vägarna skrivs av i samma takt som man amorterar.
Kundförluster handlar om att ett antal fastigheter inte har betalat.
Punkten Underhåll anläggningstillgångar inkluderar kostnader för trädrensning.
Styrelsens förslag till åtgärder, budget och debiteringslängd redovisades av Anders Hemgren.
I budgeten har det avsats medel till Förberedelse klubbhuset till bl.a. bygglovsansökan. De
avsatta medlen fonderas till dess att det är lämpligt att söka bygglov
Kostnader för hamnen och stranden tas av båda föreningarna.
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§ 8 Revisionsberättelse för 2016
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Markus Maajola, godkändes och lades till
handlingarna
§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning för 2015.
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 Inkomna ärenden och motioner (Inga motioner har inkommit)
§ 12 Styrelsens förslag till åtgärder för SvSF enligt åtgärdsplan samt debiteringslängd och
budget.
Styrelsens för slag till åtgärdsplan samt debiteringslängden godkändes av stämman
§13 Val av styrelse
a. Med utgångspunkt från valnämndens förslag beslöt stämman att styrelsen för 2016
får följande sammansättning:
Först valde stämman ordförande, därefter övriga ledamöter.
Ordförande
Peter Landvall
2 år Omval
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Marco Beutelrock
Marie Bråberg
Sina Mostafavi
Peter Dahlqvist
Sara Marmsjö
Anna Ritz
Rolf Lindblom

1 år Omval
2 år Nyval
2 år Nyval
2 år Nyval
1 år omval
1 år omval
1 år omval

b. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Stämman biföll valnämndens förslag på revisorer.
Intern revisor Markus Maajola
Intern revisor Ewa Karawajczyk
Suppleant Paul Höglander
Suppleant Catharina Svenningstorp

2 år Omval
2 år Omval
1 år Omval
1 år Omval

c. Val av ledamöter i valnämnden.
Stämman beslöt enligt nedan:
Sammankallande – Staffan Atling
Ledamot – Claes Lange
d. Beslut om arvoden till 2016 års styrelse och revisorer
Godkändes och lades till handlingarna.
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§15 Övriga ärenden
Ett flertal olika frågor togs upp vilka sammanfattas kort i texten nedan:
-

Valborgsfirande, aktivitetsdagar, midsommarfirande, Tomtevandring kräver folks
engagemang - uppmaning till alla att komma och hjälpa till.

-

Presentation av nya organisationsschemat och beskrivning av de olika rollernas
arbetsuppgifter.

-

Gällande grönområdena har vi har utbildat en grupp i röjsåg som ska se efter våra
grönområden, i huvudsak nere vid vattnet och i hamnen. Säg gärna till om ni ser
områden som behöver röjas. Fotbollsplanen kommer fortsätta klippas. Slingan för
joggning finns på 2,5 km, den är under utveckling.

-

Majbrasan kommer att anordnas traditionsenligt om vinden tillåter. Information om
läget ges på föreningens hemsida Valborgsmässoafton.

-

Inget har hänt vad gäller skicket på vägarna, men tyvärr är 10-kabeln för eltillförseln
för liten, varför den måste grävas upp och bytas ut till en mer kraftfull. Därför
kommer vägarna att grävas upp igen, men bara utmed kanten. Kablar ska grävas ner,
de är lite grövre. Man kommer behöva skära i asfalten.

-

Gällande viltvården har Marcus Maajola skjutit några skabbrävar och grävlingar
under hus. Vildsvin vid Karsvreta kommer att avlivas. Annars inget att rapportera.
Ring Marcus om det finns frågor.

-

Brevlådor: PTS bestämmer hur våra brevlådor ska stå. Det har visat sig var omöjligt
att få PTS att ändra sig så att vi får ha brevlådor vid tomtgränsen. Styrelsen har lagt
ner ärendet ner.

- Bredband i området kommer att komma inom kort, Marco Beutelrock berättade de
senaste turerna. Lite oväntat har Ösab meddelat att de gräver ner fiber (ca 40 ställen,
tre dm ner i marken). Erbjudandet med rot: 22.000:-, inkopplat och klart, med
modem, tätad vägg, nedgrävd kabel till huset. Då ingår tre års 100/100mbit. Det går
att välja avbetalning å 700:-/månad under 3 år. Inget alternativ att gräva själv. Sedan
väljer man själv om man vill ha tv, telefoni m.m. Ösab har 2 leverantörer av varje
tjänst, litet mindre bolag. Detta är vad alla i Åkersberga har. Efter tre år kan man välja
vad man vill, då är det fritt. Det gamla förslaget byggde på att alla 238 fastighetsägare
gick med, vilket blev ohållbart. Man kan välja att koppla på senare, ev. blir kostnaden
högre. Har man godkänt rör på tomten går det att använda.
Klubbhuset: På extra årsmötet godkändes förslagen med ett nytt klubbhus och
styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbetet. Styrelsen kommer nu uppvakta
kommunalrådet eftersom en ändring av detaljplanen behöver göras. Det kan gå fort,
men nu behöver vi lobba för att få dem att hjälpa oss.
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§16 Beslut om tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighet för
medlemmarna.
Stämman beslöt att protokollet skall anslås vid korsningen Skepparvägen/Lotsvägen samt på
hemsidan senast den 28 april..
§17. Stämmans avslutande
Mötesordförande Peter Landvall förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse
samt delade ut blommor till Anders Hemgren, Claes Lange, Fredrik Carle, Kauko Rutanen och
Caroline Meyer Lagersparre som tack för mycket uppskattade insatser under flera år.

Vid protokollet den 13 april 2016

Caroline Meyer Lagersparre
________________________
Mötessekreterare

Peter Landvall
________________________
Mötesordförande

Paul Höglander
________________________
Justerare

Andreas Novak
__________________________
Justerare

