Protokoll Svartå Utvecklingsgrupp årsmöte 2018
Datum 20180311
Tid kl 11:00
Plats Lokalen i Smedstugan

1.

Närvarande: Se närvarolista
13st närvarande.

Mötets öppnande
Stefan Fejes hälsar välkomna och öppnar mötet.

2.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till den aktuella medlemslistan rev 180207

3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet

4.

Angående mötets laga kallelse
Mötets kallelse godkändes av mötet

5.

Val av ordförande för mötet
Jonas Andersson valdes till ordförande på mötet.

6.

Val av sekreterare för mötet
Lennart Roos valdes till mötets sekreterare.

7.

Val av 2st protokolljusterare tillika rösträknare
Leif Gunnarsson & Leif Nylén valdes att justera protokollet

8.

Verksamhetsberättelse för 2017
Efter genomläsning godkände mötet verksamhetsberättelsen för 2017
med en formuleringsändring i stycket i Svartå Herrgård till
”psykiskt funktionsnedsatta”

9.

Ekonomisk berättelse för 2017
Den ekonomiska berättelsen godkändes av mötet.

10.

Revisorernas berättelse
Mötet godkände revisorernas berättelse.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna året
Mötet gav ansvarsfrihet till styrelsen för det gångna året.

12.

Verksamhetsplan för 2018
Verksamhetsplanen godkändes av mötet.

13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
13.1 Förslag att anordna en politikerträff inför valet
Mötet är positiv till förslaget och gav styrelsen i uppdrag att
anordna en träff inför valet, liknande den som hölls inför valet 2014.

13.2 Motion från Svartå IF angående ekonomiskt bidrag till utegym.
Mötet är positiv till förslaget och gav styrelsen i uppdrag att
bestämma ett lämpligt belopp till projektet i en dialog med Svartå IF

14

Val av ordförande för Svartå Utvecklingsgrupp på 1år
Stefan Fejes valdes till ordförande på ett 1år

15

Val av ledamöter till styrelsen
A.
B.
C.
D.

16

Karin Foberg valdes som ledamot på 1år
Leif Nylén valdes som ledamot på 2 år
Marjo Välimaa valdes som ledamot på 2år
Annika Lewitzki Andersson valdes som ledamot på 2år

Val av 2st ersättare/suppleanter på 1 år
A: Linda Johansson valdes som ersättare på 1år
B. Christiaan Haneveld valdes som ersättare 1år

17

Val av 2st revisorer på 1 år
Lone Atterstig och Marita Gunnarsson valdes på 1år.

17.1

Val av 1st revisorsersättare på 1 år
Leif Fredriksson valdes på 1år.

18

Val av 2st valberedare på 1 år
Mikael Läth och Henry Tervo valdes som valberedare på 1år

19

Fika
En smörgåstårta serverades och åts upp.

20

Övriga frågor
Mötet tackade avgående styrelseledamoten Leif Gunnarsson och
Stefan Fejes överlämnade en blomma.
Förslag att bredda och jämna till nedre delen av pulkabacken från
grillplatsen för att få en egen nedfart för de mindre, styrelsen tar med sig
frågan till kommande möten.
Förslag från föräldraföreningen att anordna en föreningsdag i Svartå
där samtliga föreningar visar vad som finns, styrelsen tar med sig frågan
till kommande möte.
Linda Johansson presenterar sig för mötet.
Karin berättar om tillträdande suppleant Christiaan.

21.

Avslutning
Mötesordförande avslutade mötet.

___________

____________

____________

______________

Mötesordförande
Jonas Andersson

Protokollskrivare
Lennart Roos

Protokolljusterare
Leif Nylén

Protokolljusterare
Leif Gunnarsson
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Verksamhetsberättelse Svartå Utvecklingsgrupp 2017
Under 2017har styrelsen haft 11 styrelsemöten. Medlemmar i
utvecklingsgruppen är 135 personer.
Nedan följer exempel på frågor vi har sett till att få genomförda och som det
arbetats med (utan prioritetsordning):
Vi har träffat rektorn på Svartå skola och informerat oss om situationen vad
gäller elevantal framtida verksamhet etc. Skolgården har blivit asfalterad.
Vattenfrågan i Storbjörken har diskuterats med ansvarig på Örebro kommun.
Torrdasset vid dammluckorna har tagits bort av Degerfors Kommun
båtförtöjningsbryggan reparerats av ideella krafter.
Arrangörerna för genomförandet av 1: majträffen med Fordonshistoriska
sällskapet har träffats och planerat årets evenemang. Upplägget blir ung. som
tidigare år.
Sveaskog har utfört röjning mellan ”risavläggningsplatsen” och ”Järnboland”.
Nästa etapp kommer att omfatta talldungen vid järnvägsbron och från Svartå
Herrgård och in till Svartå, utmed Lillbjörken. Skogssällskapet tillsammans med
Degerfors kommun kommer att fortsätta ett omfattande fällning, gallring och
röjning utifrån en inventering och arbetsplan framtagen av utvecklingsgruppen.
Ideella krafter har utfört bl.a. röjning i Gamla Parken och klippning utefter
tvättstugevägen har utförts av entrepenör
Vi har haft två möten tillsammans med Degerfors Kommun och Åtorps
Utvecklingsgrupp som bl.a. resulterat i att kommunen åtagit sig att utöka
parkeringen vi badet för att underlätta uppställning av husbilar/husvagnar,
upprätta en skötselplan för årlig skötsel av badplats/badområde (inkl.
hundlatrin) samt bidra med material för att åtgärda ”torrdasset”
Trafikverket från Karlstad och Eskilstuna har bjudits in och resulterat i att
trafikhindren modifierats för att sänka hastigheten på genomfartstrafiken.
Återstående arbete avslutas till sommaren. Vidare kommer en skötselplan för
årlig skötsel av stationsområdet att upprättas. Utförare Trafikverket Karlstad.
I samråd med medicinpersonal på Karlskoga Lasarett är hjärtstartaren numera
placerad i Svartå Folkets Hus. En utbildning i Hjärt-Lungräddning med
hjärtstartare kommer att genomföras under mars månad.

Svartå Herrgård hyrs av Mitt hem i Bergslagen, som bedriver boende och vård
av psykiskt funktionsnedsatta personer. Vi har fortlöpande kontakt med
företaget för att kunna informera vidare om utvecklingen och planerna.
Utvecklingsgruppen har kontaktat representant för ägaren av fastigheten
Bergslagsvägen 2(fd. kioskhuset) och initierat en försäljning. Vi har blivit
ombedda och utfört fyra visningar av fastigheten och en intressent kvarstår och
är intresserad av att köpa. Förhoppningsvis kommer köpet att ske i höst.
Pantbrev på villovägar.
Föräldraföreningen har med hjälp av Utvecklingsgruppen utfört ett
”återinvigningsevenemang” för barn vuxna av lekparken belägen mellan
Hjortstigen och Rådjursstigen. Stort tack till föräldraföreningen.
Vi har kontaktat ägaren av fastigheten Svartå 1:193 adress Svartå 709 (Ådala)
och bett honom att rusta de svårt förfallna husen. Han har inga sådana
ambitioner utan vill sälja.
Svartås del i turistguiden för Degerfors Kommun är uppdaterad.
Vi har deltagit i och varit medarrangör i ett evenemang med Dan Andersson
tema på Svartå Folkets hus anordnat av Degerfors Teaterförening.
Ett stort arbete utförs för att hålla igång infobladet och hemsidan. Ett stort tack
till redaktören och tillika webmaster.
För att visa vår uppskattning till ideella krafter arrangerades en tillställning med
julmat på Smedstugan. Ett stort och hjärtligt tack till alla.
Svartå 2018-01-29
Med vänlig hälsning
Stefan Fejes
Ordförande Svartå Utvecklingsgrupp

Ekonomisk berättelse för Svartå Utvecklingsgrupp 2017
En kort sammanfattning av 2017 berättar att föreningen gjorde en vinst på 7844 kr,
intäkter har varit ett driftbidrag på 20000 kr från kommunen, övriga inkomster
kom främst från uthyrning av båtplatser 2500 kr, släpkärran 3020 kr samt infobladet
2090 kr.
Gällande utgifter så sticker ingen enskild post ut, utan de största utgifterna har varit
Toner & trumma till skrivaren 1998 kr, abonnemang och tillhörande avgifter för
hemsidan 1888 kr samt hyran för lokalen 3607 kr.
Totalt låg utgifterna på 19916 kr vilket ligger i målet att utgifterna ska spegla
driftbidraget.
/Lennart Roos
2018-01-02

Ekonomisk sammanställning 2017

Svartå Utvecklingsgrupp

År 2017
Kassa 20170101

122 355 kr

Konto

Intäkter

Material, virke mm
Avgifter/ förbrukningsmateriel
Personal/mat/arbetsdag
Bensin, drivmedel
Sponsring
Bidrag
Hyror: lokal-släpkärra-båtplats
Infobladet
Hemsida
övrigt

summa

0
150
0
0
0
20000
5520
2090
0
0

4526
2821
2730
1370
0
0
3707
2426
1888
448

27 760 kr

19 916 kr

vinst
förlust
balans
kassa ut 20171231

Kostnader

7 844 kr

27 760 kr
130 199 kr

27 760 kr
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Verksamhetsplan för Svartå Utvecklingsgrupp 2018
• Marknadsföra Svartå som en vacker och attraktiv boendeort genom
befintliga kanaler.

• Ha en bra dialog med kommun och myndigheter och deltaga med minst 3
personer på kommande kommunträffar.

• Omtag på centrumfrågan vad gäller ”plattan” och planteringen vid
”macken”.

• Utöka kontakten med ortens företag.

• Värva fler medlemmar till Utvecklingsgruppen.

• Fortsätta med pågående verksamhet som uthyrning av släpkärra och
båtplatser samt hålla igång infoblad och hemsida.

• Ligga på och bevaka försäljning av ”kioskhuset”

• I samarbete med Degerfors kommun arbeta fram en skötselplan för badet
samt se till att den planerade uppställningsplatsen för husbilar/husvagnar
blir iordningställd.

• Bevaka att planerade fällnings/röjningsinsattser blir genomförda.

Årsmöte Svartå Utvecklingsgrupp 2018-03-11
Valberedningens förslag

14. Val av ordförande 1 År

- Stefan Fejes (t.o.m årsmöte 2019)

15. Val av ledamöter
A. Ledamot 2 År

- Lennart Roos (t.o.m årsmöte 2019)

B. Ledamot 2 År

- Göran Atterstig (t.o.m årsmöte 2019)

C. Ledamot 2 År

- Vakant plats: Karin Foberg (t.o.m årsmöte 2019)

D. Ledamot 2 År

- Leif Nylén (t.o.m årsmöte 2020)

E. Ledamot 2 År

- Marjo Välimaa (t.o.m årsmöte 2020)

F. Ledamot 2 År

- Annika Lewitzki Andersson (t.o.m årsmöte 2020)

16. Val av suppleanter
A. Suppleant 1 År
B. Suppleant 1 År
17. Val av två revisorer 1 År

17.1 Val av en revisorsersättare 1 År
18. Val av två valberedare 1 År

- Linda Johansson (2018)
- Christiaan Haneveld (2018)
- Lone Atterstig
- Marita Gunnarsson
- Leif Fredriksson
- Mikael Läth
- Henry Tervo

Fetmarkerad = Omval/Nyval
Kursiverad stil = Sittande, inget val

2018-03-01
Mikael Läth & Henry Tervo

