Sjöbodviken

Protokoll från årsmöte i Sjöbodvikens samfällighetsförening 2014-05-04.
Plats: Blåbandslokalen, Lunger.
1.Mötets öppnande:
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Kerstin Zetterlund, som hälsade
deltagarna välkomna. Årsmötets dagordning genomgicks därefter enligt nedan
2.Mötets stadgeenliga utlysande:
Konstaterades att detta skett enligt stadgarna.
3. Val av ordförande, sekreterare och 2 protokolljusterare för mötet.
Till ordförande valdes Bo Göransson och till sekreterare Birger Olsson. Till
protokolljusterare valdes Boije Wahlqvist och Lars Wahlqvist.
4. Fastställande av dagordning:
Utskickad dagordning fastställdes.
5. Genomgång av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och
revisionsberättelse:
Kerstin Zetterlund gick igenom verksamhetsberättelsen som utskickats i samband
med kallelsen.
Sven-Åke Farås gick igenom och kommenterade balans- och resultaträkningarna
som utskickats i samband med kallelsen.
Torsten Wallin läste upp revisionsberättelsen.
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av motioner:
a) Motion avseende anläggning av gemensamma risbränningsplatser:

Mötet yrkade avslag på denna motion. Framförda synpunkter vid diskussionen var
bland annat ansvarsfrågan, de tidsmässigt långa eldningsförbuden och att det i
praktiken är svårt att genomföra med de säkerhetskrav som skulle krävas.
b) Motion angående sand till föreningens sandlåda.
Mötet beslutade att förslaget skall godkännas och genomföras i god tid före
kommande vinterperiod.
c) Motion angående rengöring av gemensamma sopkärl.
Mötet beslutade att förslaget ej skulle godkännas. Styrelsen avser att hantera
soprummets renhållning inom den egna föreningen, vilket också beslutades av
mötet.
d) Motion bastu:
Mötet beslutade att föreningen ej skall ansvara för någon bastuflotte. Mötet
godkänner dock att en från föreningen fristående bastuförening kan bildas. Denna
förening skall själva sköta administration och kostnader för denna bastuklubb.
Beträffande såväl bastuns utförande och dess placering av den eventuella
bastuflotten får bastuföreningen utarbeta förslag som skall underställas föreningens
styrelse för eventuellt godkännande. Dock avslog stämman en placering på piren.
9. Behandling av styrelsens förslag:
a) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat:
Mötet godkände styrelsens förslag.
b) Styrelsens förslag till fastställande av årsavgift och VA-fondering:
Mötet godkände styrelsens förslag. I budgeten har årsavgiften upptagits till 1 350
kronor per fastighet liksom att fonderingen för vårt VA-nät fastställts till 500 kronor
per fastighet, dvs samma nivåer som föregående år.
c) Styrelsens förslag till höjning av båtplatsavgift. Med hänvisning till ökande behov
av bryggunderhåll föreslog styrelsen en utdebitering per båtplats om 200 kronor per
år i stället för tidigare avgift om 100 kronor per år. Förslaget godkändes av mötet.
d) Styrelsens förslag till fortsatt avskjutning av gäss enligt utsänt förslag diskuterades
och mötet beslutade att avskjutningen skall fortsättas.
f) Styrelsens förslag angående slyröjning diskuterades ingående och förslaget att öka
budgeten för slyröjning från 10 000 per år till 20 000 godkändes av mötet. Mötet
beslutade också att en extra arbetsdag för föreningens medlemmar för att bättre ta
hand om slyproblemen på allmänningens mark. Deltagarna vid denna ”extra städ/arbetsdag” för slyröjning skall erhålla en nedsättning av årsavgiften om 200 kronor.
Det uppdrogs åt styrelsen att i god tid planera för och kalla till denna arbetsdag.

Arbetsdagen föreslogs läggas in av styrelsen vid lämplig tidpunkt förslagsvis under
kvartal 3.
10. Val av styrelsemedlemmar:
Nuvarande styrelseledamöter Mikael Östling och Arne Henriksson har ytterligare 1 år
kvar som ledamöter enligt tidigare årsmötesbeslut.
I tur att avgå är Kerstin Zetterlund, Sven-Åke Farås, Lena Wiborg och Lars Tunander.
Valberedningen föreslog omval av Kerstin Zetterlund som ordförande för ytterligare 2
år.
Valberedningen föreslog omval av Sven-Åke Farås, Lena Wiborg och Lars Tunander
för ytterligare 2 år. Sven-Åke accepterade att kvarstå ytterligare under 1 år
11. Val av revisor och revisorssuppleant:
Torsten Wallin och Bo Göransson har båda 1 år kvar enligt tidigare beslut, varför inga
omval erfordras.
12) Val av valberedning:
Gunnar Granström har 1 år kvar enligt tidigare beslut och Birger Olsson accepterade
att kvarstå under ytterligare 1 år.
13) Arvode till föreningens funktionärer:
Mötet beslutade att godta styrelsens förslag till oförändrade arvoden för kommande
verksamhetsår.
Samtidigt fördes en diskussion om svårigheten att få flera medlemmar att påta sig
olika uppdrag som t ex styrelseuppdrag m.m. Under mötet föreslogs också att
förbättrade villkor avseende arvoden bör tas fram till nästa årsmöte.
Arvodesersättningen är f.n. ej rimlig i förhållande till arbetsinsatserna. Mötet föreslog
att styrelsen skall se till att prioritera detta arbete inför nästa årsmöte.
14. Övriga frågor:
Beslutades att höstens städdag skall förläggas till den 4 oktober
Fastställdes att sommarfesten skall gå av stapeln den 19 juli.
15. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt:
Protokollet från årsmötet kommer att anslås på väggen på vår ”arbetsbod”.
16. Nästa årsmöte:
Nästa årsmöte kommer att ske den 3 maj 2015 och med städdag den 2 maj.

17. Mötets avslutande:
Mötet avslutades varvid Kerstin Zetterlund framförde på styrelsens vägnar ett tack till
deltagarna för visat intresse.
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