Protokoll fört vid årsstämma med Västanviks Samfällighetsförening
den 29 mars 2008, Stora matsalen Medevi brunn.
Närvarande vid stämman var ca 100 personer representerande 77 fastigheter, varav fyra
genom fullmakt.

§ 1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Lars Andersson hälsade stämmodeltagarna välkomna till årets
stämma.
I sitt inlednings anförande uppehöll hans sig främst vid de frivillig insatser som görs av
många medlemmar till föreningens fromma. Han nämnde Björn Eliasson, som på ett
entusiastiskt sätt, deltagit i arbetet med dammen. Under Björns ledning har
”dammengruppen” bl.a. burit och lagt ut cirka 80 ton sten i det s.k. ”omlöpet”. Lars
berättade vidare om ett studiebesök i Kärsbyån, där man hade fått se lekande öring, resultat
av ett liknade restaureringsarbete där Björn varit delaktig för ett antal år sedan.

§ 2. Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes. Bilaga 1 sidan 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 Anders Hellqvist.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Weine Sandberg och Hans Engström,
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 1 sidan 2 - 6.
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Ordförande kommenterade främst de stora frågorna som föreningen står inför, - frågan om
reningsverket som bl.a. avhandlas i Fastighetsdomstolen efter överklagande av beslut på
föregående stämma, - den godkända utökade byggrätten som kommer att leda till krav från
Räddningsverket på bättre beredskap vid olyckor såsom brandposter och utrymningsvägar,
samt frågan om hur vatten- och avloppsnätet ska administreras i framtiden med hänsyn till
kompetens, kostnader och miljökrav.
Kassören kommenterade övergripande resultat- och balansräkningarna. Han anförde att
föreningen bör återkräva merkostnaderna p.g.a. rättstvisten, förutsatt att föreningen
”vinner”.
K-G Kelfve motsatte sig resonemanget om extra kostnader och den utpekande skrivningen
i verksamhetsberättelsen.
- Stämman avslog en begäran från Göran Bard att få Tommy Iseskogs inlaga till
Fastighetsdomstolen uppläst.
Göran Bard anförde att han avsåg att polisanmäla föreningen för hanteringen av frågan.
Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen.
- Stämman beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och
balansräkningarna.

Britta Siltberg läste upp revisorernas berättelse. Bilaga 1 sidan 7.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9. Rapport från styrelsen över frågor väckta på f.g. föreningsstämma
Föreningens ordförande kommenterade frågorna – vindkraftverk på föreningens mark – ev.
ny anläggningsförrättning – detaljplanändring för att tillåta utökad byggyta – samt avtal
med kommunen om reningsverket.
Rapporterna finns bifogade i det material som varit utskickat till föreningens medlemmar
inför årsstämman, bilaga 1 sidan 8 -9.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2007.

§ 11. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar
Förslaget och motionerna med styrelsens förslag till beslut hade varit utsända. Bilaga 1
sidan 9 -11.
A. Utökade naturvårdsinsatser inom föreningens marker. Föreningens ordförande upplyste
om att bidragsansökan avslagits.
- Stämman beslutade att anslå 32 000:- ur investeringskontot för uppförande av fårstängsel
vid Dammen.
K-G Kelfve reserverade sig mot beslutet tillförmån för ett eget förslag om en annan
placering på tidigare betesmark vid Åtorpsvägen.
B. –Stämman beslutade avslå en motion från Ulla Lundkvist om befrielse från årsavgift.
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C. – Stämman beslutade bifalla Ivar Krusheims motion om flyttning av ”30-skylt”.

§ 12. 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 samt till
den VA-ansvarige inom styrelsen utgår dessutom 5 000:-, suppleanter 500:-,
revisorer 3 000:-, områdeschefer och medlemmar i båtplatskommittén 2 000:-,
materialförvaltaren 10 800:-, webbmasterns arvode fastställs av styrelsen. Föreningens
ordförande och kassör äger dessutom rätt debitera föreningen för nedlagd tid och
omkostnader i samband med rättstvisten.

§ 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
Kassören kommenterade översiktligt förslaget till debitering och budget för
verksamhetsåret 2008. Bilaga 1 sidan 12 - 13.
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
avgifter för 2008, 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:- för
Hämtningsviken och 100 000:- för va-åtgärder ur anläggning 2:s fond, 50 000:- för
asfalteringsåtgärder ur anläggning 1:s fond samt ur investeringskontot för
Backstugan 25 000:- och för naturbefrämjande åtgärder enligt ovan 32 000:-.

§ 13. Val av ordförande för 2008-03-29
Lars Andersson (121) omvaldes med acklamation till ordförande för verksamhetsåret 2008.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
P-O Resebo entledigades från sitt uppdrag som styrelseledamot.
Ann-Marie Hjalmarsson (tomt 165), Lars-Olof Eriksson (tomt 21) och Tommy Larsson
(tomt 25) nyvaldes för en mandatperiod av 2 (två) år,
Kvarstår i styrelsen, sedan tidigare val, gör ordinarie styrelseledamöterna Torleif
Andersson (tomt 219), samt Anders Hellqvist (tomt 176) Båda med en återstående
mandatperiod av 1 (ett) år.
Som suppleant kvarstår Kerstin Holmström (tomt 174) och Kerstin Karlsson (tomt 142).
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§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Inför valet av revisorer upplystes om att den föreslagne revisorn Stig Holmström ( tomt
174) är gift med styrelsesuppleanten Kerstin Holmström och fråga om jäv kan bli aktuell.
Till revisorer omvaldes Sylvia Andersson (175) och Stig Holmström (174).
Till revisorssuppleanter nyvaldes Inga Lill Wiktorsson (tomt 209).

§ 16. Val av övriga funktionärer i föreningen
Stämman valde följande
områdeschefer:
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Område 6
Område 7
Område 8
Område 9
Område 10

Stig Djerf (tomt 19)
Yngve Lubell (tomt 91)
Hans Engström (tomt 8)
Lars-Gunnar Karlson (tomt 166)
Torleif Andersson (tomt 219)
Leif Sagle (tomt 188)
Weine Jönsson (tomt 393)
Ulf Gunnarsson (tomt 419)
Torbjörn Lange (tomt 3)
Mikael Rosenlund (tomt 294)

hamnchefer
Hämtningsviken
Kagensviken
Nätholmsviken
Yttre Odensbergsviken
Inre Odensbergsviken

Göran Lindqvist (405)
Kjell Leijon (tomt 115)
Bengt Johansson (tomt 71)
Tommy Larsson (tomt 25) sammankallande
Karl-Gustav Andersson (tomt 333)

materialansvarig: Arnold Johansson (124)

§ 17. Val av valberedning
Till valberedning utses områdescheferna. Sammankallande är Lars-Gunnar Karlsson.

§ 18. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda.
K-G Kelfve meddelade att han har för avsikt att ändra mantalsskrivning till utanför
området.
P-O Resebo meddelade att f.n. inte har för avsikt att flytta från området. Han
kommenterade vidare den ekonomiska utvecklingen inom föreningen de senaste 10 åren
och tackade för sin tid i styrelsen.
Föreningens webbmaster Hans Andersson fick en applåd för arbetet med hemsidan.
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Mötesordföranden Lennart Johansson tackade styrelsen för deras insatser för föreningen,
han vände sig både till avgående, kvarstående och nyvalda ledamöter, i och med han
överlämnade klubban till föreningens ordförande för avslutning.

§ 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
Föreningens ordföranden Lars Andersson tackade de avgående styrelseledamöterna,
områdescheferna, hamnkaptenerna och revisorerna med blommor för deras insatser för
föreningen.
Han inbjöd medlemmarna till samtal om vattenfrågor lördagen 19 april klockan 15 i
Backstugan.
-------I samband med kaffepaus under förhandlingarna företog webbmaster Hans Andersson
prisutdelning i 2007-års fototävling. Pristagarna var Lars-Gunnar Carlsson, Bo
Carlsson, Gert Olsson, Stefan Holmberg och Ingela Klasén.
-------Lars Andersson avslutade mötet och tackade för god anslutning och uppmärksamhet.
Vid protokollet

Anders Hellqvist

Justeras:

Lennart Johansson

Weine Sandberg

Hans Engström
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