Protokoll fört vid årsstämma med Västanviks Samfällighetsförening
den 18 mars 2006, Stora matsalen Medevi brunn.

§ 1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Sture Edström hälsade stämmodeltagarna välkomna till årets
stämma.

§ 2. Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes. Bilaga 1.

§ 3. Val av ordförande för stämman
Att som ordförande leda stämman valdes Dennis Grip (97)

§ 4. Val av sekreterare för stämman
Att föra protokoll vid stämman valdes Anders Hellqvist (176).

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Weine Sandberg (171) och Gösta Fahlgren
(306), vilka tillika skulle tjänstgöra som rösträknare.

§ 6. Fastställande av röstlängd
Beslutades att listorna med den avprickning som skett vid inpasseringen skulle utgöra
röstlängd vid stämman. Bilaga 2.

§ 7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
Då kallelsen till stämman utsänts mera än 4 veckor före, beslutades att stämman var
behörigen utlyst.

§ 8. Styrelsens och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen, resultaträkningar och balansräkningar med kommentarer hade
varit utsända till föreningens medlemmar. Bilaga 3.
Ordförande kommenterade att .
Kassören kommenterade övergripande resultat- och balansräkningarna.
Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen.
⎯ Stämman beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och
balansräkningarna.
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Arne Thim läste upp revisorernas berättelse. Bilaga 4.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§ 10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar
Förslagen och motionerna med styrelsens förslag till beslut hade varit utsända. Bilaga 5 –
12.
A. Med styrelsens svar, som varit utsänt, på skriftlig fråga angående nybyggnaden av
förråd, ansågs frågan besvarad.
B. Med styrelsens svar, som varit utsänt, på skriftlig fråga angående farthinder och
hastighetsbegränsningar, ansågs frågan besvarad.
C. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, som varit utsänt, på motion angående
skötsel av ”gamla vägar” inom området.
D. Stämman beslutade i enlighet med motion från Barbro Bard m.fl. att antalet
styrelseledamöter ska utökas till 7.
E. Stämman beslutade att ställa sig bakom motion från Lars-Gunnar Carlsson och Inga
Åkerhammar om utökad byggnadsrätt inom området och uppdrog åt styrelsen att
uppvakta kommunen i frågan.
F. Stämman beslutade att inte ändra nuvarande regler för skötsel av den tomtnära
skogsmiljön.
G. Stämman beslutade, på förslag från ”dammgruppen” och Barbro Bard m.fl., att
anslå av investeringsmedel för att genomföra upprustning av dammen och att
iordningställa laxöringsomlöpet, förutsatt att Länstyrelsen beviljar bidrag med
motsvarande belopp.

§ 11. Ersättning till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
Stämman beslutade om följande ersättningar till de förtroendevalda, ordföranden 13 000,
sekreteraren 10 000, kassören 21 000, övriga ledamöter 5 500, suppleanter 500:-, revisorer
3 000:-, områdeschefer och medlemmar i båtplatskommittén 2 000:-, materialförvaltaren
10 800:-, webbmastern 6 000:-.

§ 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
Kassören kommenterade översiktligt förslaget till debitering och budget för
verksamhetsåret 2006.
⎯ Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
samt avgifter för 2006 enligt bilaga 13.
Styrelsen disponerar 160 000:- ur anläggning 1:s fond för vägunderhåll samt ur
investeringskonto enlig beslut ovan.
Årsavgiften för fritidsboende till anläggning I fastställdes till 700:- och för
anläggning II till 1 800:- - sammanlagt 2 500:-, årsboende betalar dubbel avgift,
alltså 1 400:- resp. 3 600:- - sammanlagt 5.000:-.
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Årsavgiften för båtplats, do med bommar resp. svajplats fastställdes till 500:-, 1 000:resp. 250:-.
Som debiteringslängd skulle användas den lista över föreningens medlemmar som
använts vid avprickning enl. § 6, bilaga 2.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Göran Lindqvist (405) och Bengt Johansson (71)
och omvaldes på ett år Sture Edström (154), kvarstår Stefan Holmberg (397) och PerOlow Resebo (157).
Till styrelsesuppleanter omvaldes Bengt Normann (288) och Weine Jönsson (393)
och nyvaldes Dennis Grip (97).

§ 14. Val av ordförande för ett år
Sture Edström (154) valdes med acklamation till föreningens ordförande för
verksamhetsåret. Sture tackade för förtroendet och bad alla hjälpa till för att göra vårt fina
område ännu trivsammare.

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer omvaldes Britta Siltberg (104) och Arne Thim (15).
Till revisorssuppleanter omvaldes Britt-Marie Holm (14) och Örjan Axelsson (12).

§ 16. Val av områdeschefer och kommittéer
Stämman valde följande personer:
Områdeschefer: område 1 - , område 2 – 7), område 3 – Lars Andersson (121), område 4 –
Lars Carlsson (166), område 5 – Leif Sagle (), område 6 – Torleif Andersson,
sammankallande (219), område 7 - Weine Jönsson (393), område 8 – Håkan Karlsson (406),
område 9 – Torbjörn Lange (003) och område 10 – Mikael Rosenlund (294).
(områdesindelningen framgår bl.a. av karta på hemsidan)

Materialansvarig: Arnold Johansson (124)
Fornminneskommitté: Börje Mårtensson (309), Göran Bard (440) och Hans Lindström
(345).
Båtplatskommitté: Hämtningsviken –Christer Danielsson (170) och Peter Johansson (169),
Inre Odensbergsviken – Johan Timm (3) och Tommy Larsson (25), Yttre Odensbergsviken
- Olle Svensson (42), Kagensviken – Kjell Leijon (115) och Nätholmsviken – Hans
Andersson (65), kommittén utser sammankallande inom sig.

§ 17. Val av valberedning
Valberedningen med Robert Johansson (279) sammankallande, Penti Sissala (274) och
Thorbjörn Wallin (167) omvaldes.

§ 18. Övriga frågor
Ingen övrig fråga var anmäld.
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§ 19. Meddelande om plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt
Beslutades att protokollet ska anslås på föreningens anslagstavlor inom 14 dagar efter
stämman, sändas till de förtroendevalda och de medlemmar som anmäler att de vill ha
protokollet, samt ”anslås” på föreningens hemsida på Internet, www.vestanvik.se

§ 20. Mötets avslutande
Styrelsens ordförande tackade och överlämnade en blomma till de förtroendevald som
lämnade sina poster.
Stämmans ordförande tackade för uppmärksamheten och det sätt som stämman förberetts.

Vid protokollet

Anders Hellqvist

Dennis Grip

Justeras:

Weine Sandberg

Gösta Fahlgren
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