Västanvik årsstämma 2009

Protokoll fört vid årsstämma med Västanviks Samfällighetsförening den
28 mars 2009, Stora matsalen Medevi brunn.
Närvarande vid stämman var ca 125 personer representerande 74 fastigheter, varav 6
genom fullmakt.

§ 1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Lars Andersson hälsade stämmodeltagarna välkomna till årets
stämma.
Stämman inleddes med parentation över vår bortgångne Arnold Johansson, förrådsansvarig
i föreningen sedan många år.
Lars Andersson framförde ett understruket stort tack för alla de frivilliga insatser som
utförs av många medlemmar i föreningen till föreningens bästa.

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

§ 3. Val av ordförande för stämman
Att som ordförande leda stämman valdes Raul Björk.

§ 4. Val av sekreterare för stämman
Att föra protokoll vid stämman valdes Hans Schelin.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Martin Pålsson och Lars Zetterström, 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 - 7.
Ordförande Lars Andersson informerade om att fastighetsdomstolen har fattat domslut i
ärendet om överklagande av beslut vid stämman 2007. Domen innebär att
stämningsansökan avslogs och att stämmobeslutet står fast.
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Vidare kommenterade Lars Andersson följande,
- vägarna med dikesskärning
- föreningen tecknar ytterligare naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen
- skogsavverkningen har gett bra avkastning
- ändrad ekonomisk redovisningsprincip
- väl fungerande relation till föreningens tre samarbetspartners Rune Jansson,
Anders Bard och Fredrik Stadenberg.
Lars Andersson uppehöll sig slutligen vid VA-frågan med stöd av ett bildspel över
frågeställningarna; Vad är viktigt? – Funktionen – Kostnaden – Miljön – Att vi äger?
Återgav även en historisk återblick fram till nuläge. Diskussion uppkom här. Flera av
mötesdeltagarna hade inlägg och synpunkter på ämnet.
Med hänvisning till den viljeyttring som stämman avgav kommer styrelsen att arbeta
vidare i frågan om VA-nätet med upprustning och de samtal som finns med Motala
kommun.
Anders Hellqvist, kassör, föredrog Balansräkning och Resultaträkning.
Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen.
- Stämman beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och
balansräkningarna.

§ 9. Revisorernas berättelse
Sylvia Andersson läste upp revisorernas berättelse. Bilaga 1 sidan 8.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2008.
*****
Paus med kaffe och bulle.
*****

§ 11. Motioner från medlemmar
Motionerna med styrelsens förslag till beslut har varit utsända. Bilaga 1 sidan 9 -19.
A – B – C. Motioner från Lennart Karlsson, Wilhelm Schievink och Roger o Fia
Häggberg avseende avgifter för sammanslagna tomter. Många synpunkter framfördes från
motionärerna och övriga mötesdeltagare över dessa motioner och en livlig debatt uppstod.
Ordförande och kassören framlade styrelsens mening i frågan.
Den anläggningsförrättning som ligger till grund vid föreningens bildande kan lagligen inte
frångås utifrån en fråga som berör sammanslagning av tomter.
Stämman bekräftade styrelsens handläggning av frågan genom att efter omröstning
besluta enligt styrelsens förslag nr 3.
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D. – Motion från Anders Ekwall avseende förbättring av stigar.
Beslutades att följa styrelsens förslag; om bifall till uppskyltning av stignätet men
avslag på motionen i övrigt.
E. - Motion från familjerna Yngve, Johansson och Björklund avseende lekplats för barn.
Beslutades efter omröstning att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
F. – Motion från Ulla Lundkvist avseende befrielse från årsavgift.
Beslutades efter omröstning att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
G. – Motion från Ivar Krusheim avseende en extra utdebitering i stället för höjning av
årsavgift.
Beslutades efter votering enligt andelstalsmetoden att avslå motionen enligt styrelsens
förslag.
H. – Motion från Annette Filipsson avseende nyckel till bom vid båtuppställningsplats.
Beslutades efter omröstning att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

§ 12. Ersättning till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
Stämman beslutade om oförändrade ersättningar till styrelse och förtroendevalda,
ordföranden 13.000 kr, sekreteraren 10.000 kr, kassören 21.000 kr, VA-ansvarig inom
styrelsen 10.500 kr, övriga ledamöter 5.500 kr samt suppleanter 500 kr, revisorer 3.000 kr,
områdeschefer och bryggchefer 2.000 kr, materialförvaltaren 13.800 kr.

§ 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
Kassören kommenterade översiktligt förslaget till debitering och budget för
verksamhetsåret 2009, som varit utsänt. Bilaga 1 sidan 20 - 21.
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
avgifter för 2009, dvs.
Årsavgiften för fritidsboende till anläggning I fastställdes till 825 kr och för anläggning II
till 2.875 kr - sammanlagt 3.700 kr. Årsboende betalar dubbel avgift, alltså 1.650 kr resp.
5.750 kr - sammanlagt 7.400 kr.
Årsavgiften för båtplatser är oförändrade. Vilket innebär; båtplats 500 kr, svajplats 250 kr
och båtplats med Y-bom 1.000 kr.
Som debiteringslängd skulle användas den lista över föreningens medlemmar som använts
vid avprickning enl. § 6, bilaga 2.
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§ 13. Val av ordförande för 2009.
Lars Andersson (121) omvaldes med acklamation till ordförande för verksamhetsåret 2009.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Lars–Gunnar Carlsson föredrog valberednings förslag.
Torleif Andersson (tomt 219), samt Anders Hellqvist (tomt 176), omvaldes för en
mandatperiod av 2 (två) år,
Kvarstår i styrelsen, sedan tidigare val, gör ordinarie styrelseledamöterna Ann-Marie
Hjalmarsson (tomt 165), Lars-Olof Eriksson (tomt 21) och Tommy Larsson (tomt 25) med
en återstående tid av 1 (ett) år.
Som suppleanter kvarstår Kerstin Holmström (tomt 174) och Kerstin Karlsson (tomt 142).

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer omvaldes Sylvia Andersson (175) och Stig Holmström (174).
Till revisorssuppleanter omvaldes Inga Lill Wiktorsson (tomt 209).

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

Lars–Gunnar Nykvist (tomt 22)

Hamnchefer:
Yttre Odensbergsviken
Hämtningsviken
Kagensviken
Nätholmsviken
Inre Odensbergsviken

Tommy Larsson (tomt 25) sammankallande
Göran Lindqvist (405)
Kjell Leijon (tomt 115)
Bengt Johansson (tomt 071)
Karl-Gustav Andersson (tomt 333)

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)
Stig Djärv (tomt 19)

Materialansvarig:
Nyval
Hans Engström (tomt 8)
Fornminneskommitté:
Ny sammankallande
Bosse Carlsson (tomt 194) sammankallande
Barbro Baard (tomt 365)
Lillemor Krusheim (tomt 10)
4

Västanvik årsstämma 2009

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

§ 18. Övriga frågor
Frågan framfördes om saltning av vägarna. Ifall möjligheten finns att hämta vägsalt för att
boende själva kan bättra på saltning när akut behov uppstår. Vägansvarig Lars Olof
Eriksson svarade att han tacksamt tar emot synpunkter när extra åtgärder för saltning
behövs. Saltning sker genom vägansvariges försorg.
Frågan framfördes om dagen för årets kräftpremiär kan ses över, av styrelsen, eftersom
första fredagen i augusti, i år, infaller först den 7 augusti. Styrelsen bad att få se på den
frågan och lovade att återkomma med svar.

§ 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
Mötesordförande Raul Björk tackade för förtroendet att leda dagens stämma och
överlämnade klubban till ordförande för avslutning.
Föreningens ordföranden Lars Andersson tackade styrelseledamöterna, områdescheferna,
bryggcheferna och revisorerna för deras insatser för föreningen.
Lars Andersson avslutade mötet och tackade för god anslutning och uppmärksamhet.

Vid protokollet

Hans Schelin

Justeras:

Raul Björk

Martin Pålsson

Lars Zetterström
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