Sjöbodvikens samfällighetsförening

Årsmöte 8 maj 2016
Blåbandslokalen, Lunger
Protokoll
1. Mötet öppnas
2. Mötet är stadgeenliga utlyst
3. Val av:
ordförande för årsmötet, Bo Göransson
sekreterare för årsmötet, Lena wiborg
2 stycken protokolljusterare för årsmötet,
Henrik Olsson
Vesna Jovic
4. Dagordningen justeras, punkt 13. Arvode till föreningens funktionärer förs in
under punkt 8. Styrelsens förslag till utgifts- & inkomststat. Fyra övriga frågor
anmäls.
5. Godkännande av verksamhetsberättelse och balans-och resultaträkning.
Genomgång av revisionsberättelse. Diskussion om att amortera banklånet
med pengar från VA-fonden diskuterades, mötet enas om att ha VA-fonden
kvar.
6. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
7. Inga motioner har inkommit. Styrelsen presenterar två propositioner.
Proposition angående årsavgift godkänns.
Proposition angående VA-fond, beslutas att fortsätta fonderingen med 500
kr/fastighet 2016 och frågan tas med till årsmötet 2017. VA-fond ska även
innefatta vägunderhåll.
8. Styrelsens förslag till utgifts- & inkomststat, samt arvode till föreningens
funktionärers. Mötet godkänner att funktionärernas arvode höjs till 15 000kr.
Utgifts- och inkomststat fastställs. Fårstängsel och får diskuterades.
Styrelsen informerade att om försöket faller väl ut ska stängsel och får flyttas
vidare i området alternativt ska antalet stängsel och får utvidgas.
9. VA – räkning tidigareläggs till december. Årsavgift och VA-fondering
fastställdes.
10. Val av styrelsemedlemmar.
Omval av Lars Tunander på 2 år, 2018 övriga styrelsemedlemmars mandat
går ut 2017.
Omval av ordförande, Sven-Åke Farås.
11. Val av revisor och revisorssuppleant sker 2017
12. Val av valberedning
Omval av Gunnar Granström 1 år.
13. Punkt 8
14. Övriga frågor:
- Fiber. En arbetsgrupp tillsätts för att undersöka och skriva en utredning till

årsmötet 2017. Gruppen består av Henrik Olsson, Gustav Olsson och Johan
Ahlström.
- Lösspringande hundar. Ingen fråga för samfällighetsföreningen. Det är de
lokala ordnings/trivselreglerna som gäller som är fastställda av Arboga
kommun. Styrelsen publicerar ordnings/trivselreglerna på hemsidan.
Styrelsen får i uppdrag att sätta upp en skylt om förbud mot lösspringande
hundar vid badplatsen.
- Hjärtstartare. Styrelsen får i uppdrag att utreda eventuellt köp av
hjärtstartare, kostnad, tillgänglighet och stöldbegärlighet.
- Uppgrusning av vägarna i området. Styrelsen får i uppdrag att titta på
kostnaderna och inventera behovet.
- Ytterligare fråga: Datum för sommarfesten 23 juli.
15. Stämmoprotokollet skickas på e-post, publiceras på hemsidan och anslås på
anslagstavlan vid brevlådorna.
16. Nästa årsmöte, 7 maj 2017
17. Mötet avslutas
För Sjöbodvikens samfällighetsförening 8 maj
Sekreterare

Lena Wiborg

Justerare

Vesna Jovic

Henrik Olsson

