Protokoll fört vid årsstämma med Västanviks Samfällighetsförening
den 24 mars 2007, 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 Lennart Johansson.

§ 4. Val av sekreterare för stämman
Att föra protokoll vid stämman valdes Lars Andersson.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Bengt Normann och Margit Persson, 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 förhandlingarna, som förs med Motala Kommun, avseende
utökad byggrätt för fastigheterna inom Västanviks Samfällighetsförening (VSF). Detta
innebär att 20 % av tomtytan kan bli föremål för byggnation. Planarkitekt är utsedd som
hjälper till i ärendet. Samråd kommer att ske med boende i Motala kommun. Ärendet
beräknas vara klart under 2007.
Kassören kommenterade övergripande resultat- och balansräkningarna. Speciellt
kommenterades det negativa resultatet om 300 tkr, som orsakats av oförutsedda händelser i
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VA-nätet. Händelser såsom; Läckage, pumphaveri p.g.a. otillbörliga föremål i avloppen,
avbrott i vattentillförseln. etc.
Kassören gjorde följande korrigering på resultaträkningen; Anläggning 1 har 34 085:bättre resultat och anläggning 2 har 34 085:- sämre resultat än i utsänd handling. Bil. nr 4.
Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen.
Stämman beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och
balansräkningarna.
Arne Thim läste upp revisorernas berättelse. Bilaga 5.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2006.
_____
Paus med kaffe.
Bengt Normann förevisade uppskattat bildspel, som beskrev arbetet med dammprojektet.
___

§ 10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar
Förslagen och motionerna med styrelsens förslag till beslut hade varit utsända. Bilaga 6 11.
A. VA-frågan föredrogs av styrelsen. Bil 6
Motala Kommun önskar gå vidare i det avtal avseende avloppsrening för Västanvik
Samfällighetsförening (VSF). Avtalet är ingånget vid föreningens bildande och innebär en
kostnadsfördelning, som skulle förändrats när anläggningen blev färdigställd. Detta skedde
aldrig, utan föreningen har betalat samma avgift under alla år. (68,8 % av kostnaderna för
reningsverket, nu justerat till 78,8 %)
Kommunens önskan är att ta över reningsverket, - inkluderande de framtida kostnaderna
för detsamma, samt debitera kommunens gällande VA-taxa på föreningen.
Detta skall ske genom att installera en mätare i intagsverket för det vatten som tas in till
föreningen. Genom en omräkningsfaktor beräknas mängden avloppsvatten från det intagna
vattnet. VSF betalar avgift till kommunen för mängden avloppsvatten.
Bevattningsvatten till gräs och rabatter förutsätts motsvara inläckage i avloppsystemet,
vilket inom kommunen beräknas till 30 %.
Frågor kring detta ställdes av Martin Paulsson, K-G Kelfve, Göran Bard, Elisabeth
Ärlebrand, Arne Thim m fl. Styrelsen svarade:
Fråga: Vem äger reningsverket ?, Hur överlåter man rent juridiskt ?,
Svar: Motala kommun är lagfaren ägare till reningsverket.
Fråga: Var går ansvarsgränsen för ledningsnätet ?
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Svar: Vid reningsverket. VSF har fortfarande ansvar för övriga ledningsnätet.
Fråga: Finns kostnaderna för detta i budgeten ?
Svar: Ja, under rubrik Vatten/Avlopp: 675.000:Fråga: Hur mycket dyrare blir det med ett avtal mot att fortsätta som tidigare ?
Svar: Årskostnaden för avloppet ligger runt ½ miljon per år. Kostnaden bör inte förändras
genom avtalet. Däremot får vi förenklad hantering och slipper stora kostnader för
reningsverket framöver. Ev. kommande miljöpålagor belastar kommunen och ej VSF.
Fråga: Hur vet vi att inte kommunen ökar taxan ?
Svar: Taxan är densamma som för övriga kommuninnevånare. Den kommer säkert att öka
med tiden, men i så fall i hela kommunen, inte bara för VSF.
Fråga: Kommer man att kräva mätare i alla fastigheter ?
Svar: Nej, endast mätare vid intagsverket. Vi får så att säga betala kollektivt för hela VSF.
Fråga: Vi får betala avloppskostnad även för bevattningsvatten.
Svar: Ja, Detta kan vara ytterligare ett incitament att minska bevattning av gräsmattor !
Fråga: Kommunen ska inte få ta över – utan köpa ! Reningsverket är mycket lättskött , varför överlåta ?
Svar: Detta är inget argument. Kommunens folk sköter redan reningsverket.
Fråga: Vem betalar elen för reningsverket.
Svar: Kommunen. VSF betalar elen för pumpstationer.
Fråga: Kan man inte lägga ut detta på entreprenad i stället för att avtala med kommunen ?
Svar: Jo säkert, men kostnaden lär bli större !
Fråga: Vad händer med infiltreringsanläggningen ?
Svar: Infiltreringsanläggningen får nyttjas och hyras av kommunen, intäkt . ca 10 tkr per
år
Fråga: Ingår Medevi i VSF:s mätta volym ?
Svar: Nej
Styrelsen pekade ånyo på att säkerhetsaspekten är avgörande, d.v.s. den dag något fallerar i
reningsverket kan kostnaden bli så stor för föreningen att den kan äventyra ekonomin.
K-G Kelfve och Göran Bard föreslår bordläggning och ytterligare utredning, för beslut vid
nästa årsstämma.
Vid omröstning röstade 56 heltidsboende och 25 deltidsboende för förslaget.
16 heltidsboende och 6 deltidsboende röstade emot förslaget.
Beslut: Avtal kommer således att tecknas med kommunen.
K-G Kelfve och Göran Bard reserverade sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 12.
B. Frågan om ny anläggningsförrättning; bil 7.
Kassören föredrog omständigheter till eventuell kommande förrättning.
Beslutades att bifalla styrelsens förslag att hänskjuta fråga till den kommande
styrelsen för utredning och presentation vid nästa årsstämma.
C. Motion från Örjan Lyreborn avseende Fastigheters utseende och skötsel. Bil. 8.
Beslutades avslå motionen enligt styrelsens förslag.
D. Motion från Örjan Lyreborn avseende Vindkraftverk. Bilaga 9.
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Beslutades uppdra åt den kommande styrelsen att utreda vidare för presentation vid
nästa årsstämma.
E. Motion från Stig Karlsson avseende redovisningsprinciper. Bilaga 10.
Beslutades avslå motionen enligt styrelsens förslag.
F. Motion från Stefan Holmberg ang. Webmaster. Bilaga 11.
Beslutades efter omröstning att avslå motionen.
Samarbetet med funktionen Webmaster hanteras även i fortsättningen av styrelsen.

§ 11. Ersättning till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
Stämman beslutade om oförändrade ersättningar till styrelse och 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:-, webbmasterns arvode fastställs av styrelsen.

§ 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
Kassören kommenterade översiktligt förslaget till debitering och budget för
verksamhetsåret 2007. Bilaga 13.
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
avgifter för 2007, dvs
Årsavgiften för fritidsboende till anläggning I fastställdes till 800:- och för anläggning II
till 2 200:- - sammanlagt 3 000:-, årsboende betalar dubbel avgift, alltså 1 600:- resp. 4
400:- - sammanlagt 6.000:-.
Årsavgiften för båtplats resp. svajplats fastställdes till 500:- resp. 250:-, båtplats med Ybom 1 000:Som debiteringslängd skulle användas den lista över föreningens medlemmar som använts
vid avprickning enl. § 6, bilaga 2.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ianspråktagande av 25 000:- ur
anläggning 2:s fond för Hämtningsviken.
Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till ianspråktagande av 35 000:- ur
investeringsfonden för dammprojektet.
Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag att uppta lån 620 000:- för asfaltering.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Lars Andersson (tomt 2121) nyvaldes för en mandatperiod av 1 (ett) år.,
P-O Resebo (tomt 2157) omvaldes för en mandatperiod av 2 (två) år,
Anders Hellqvist (tomt 2176) nyvaldes för en mandatperiod av 2 (två) år,
Torleif Andersson (tomt 2219), nyvaldes för en mandatperiod av 2 (två) år,
Kvarstår i styrelsen sedan tidigare val gör ordinarie styrelseledamöterna
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Göran Lindqvist (tomt 2405) samt Bengt Johansson (tomt 2071). Båda med en återstående
mandatperiod av 1 (ett) år.
Ann-Marie Hjalmarsson (tomt 2165), nyvaldes som suppleant för en mandatperiod av 2
(två) år,
Kerstin Holmström (tomt 2174), nyvaldes som suppleant för en mandatperiod av 2 (två) år.
Kerstin Gustavsson (tomt 2142), nyvaldes som suppleant för en mandatperiod av 2 (två) år,

§ 14. Val av ordförande för ett år
Till ordförande för en mandatperiod på 1 (ett) år valdes Lars Andersson (2121).

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer omvaldes Britta Siltberg (2104) och Arne Thim (2015).
Till revisorssuppleanter omvaldes Britt-Marie Holm (2014) och Örjan Axelsson (2012).

§ 16. Val av områdeschefer och kommittéer
Stämman valde följande
områdeschefer:
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Område 6
Område 7
Område 8
Område 9
Område 10
hamnchefer
Hämtningsviken
Kagensviken
Nätholmsviken
Yttre Odensbergsviken
Inre Odensbergsviken

Stig Djerf (tomt 2019)
Carl-Anders Henricsson (tomt 2098)
Hans Engström (tomt 2008)
Lars-Gunnar Karlson (tomt 2166)
Torleif Andersson (tomt 2219)
Leif Sagle (tomt 2981)
Weine Jönsson (tomt 2981)
Håkan Karlsson (tomt 2401)
Torbjörn Lange (tomt 2003)
Mikael Rosenlund (tomt 2294)

Christer Danielsson (tomt 2170)
Peter Johansson (tomt 2169)
Kjell Leijon (tomt 2115)
Hans Andersson (tomt 2065)
Tommy Larsson (tomt 2025)
Johan Thim (tomt 2063)
Karl-Gustav Andersson (tomt 2333)

materialansvarig: Arnold Johansson (2124)
Fornminneskommitté: utses i fortsättningen av styrelsen enligt valberedningens förslag.

§ 17. Val av valberedning
Till valberedning utses områdescheferna. Sammankallande är Lars-Gunnar Karlsson.
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§ 18. Övriga frågor
Barbro Bard föredrog förslag till kommande organisation kring dammen.
Stämman uppdrog åt styrelsen att arbeta vidare med förslaget.
Barbro Bard informerade vidare om Aktivitetsgruppen som återupptar sitt arbete.
Närmaste punkt på programmet är ett studiebesök på Medevi Säteri, nästkommande fredag
30 mars kl.16.30.

§ 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 avgående ordförande Sture Edström tackade för de år han tjänstgjort i styrelsen.
Han riktade också ett speciellt tack till Arnold Johansson, Björn Eliasson och Bengt
Norman för deras förtjänstfulla insatser.
Tillträdande ordföranden Lars Andersson tackade med blomma Sture Edström och
avgående sekreteraren Stefan Holmberg för deras insatser.
Lars Andersson avslutade mötet och tackade för god anslutning och uppmärksamhet.

Lars Andersson

Justeras:

Lennart Johansson

Bengt Normann

Margit Persson

6 av 6

