Västanvik årsstämma 2010

Protokoll fört vid årsstämma med Västanviks Samfällighetsförening
lördagen den 27 mars 2010, Stora matsalen Medevi Brunn.
Närvarande vid stämman var ca 110 personer representerande 74 fastigheter, varav 3
genom fullmakt.

§ 1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Lars Andersson hälsade stämmodeltagarna välkomna till årets
stämma.
Lars Andersson framförde sitt uttryckliga stora tack för alla de frivilliga insatser som utförs
av många medlemmar i föreningen till föreningens bästa.

§ 2. Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes efter tillägg för punkt 8 b, Hantering av vinstdispositionen
och under punkt 18 Redogörelse kring årets kräftfiske och lammen. 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 Stjepan Marekovic och Stig Gustafsson,
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
Kallelsen till stämman var utsänd mera än 4 veckor före utsatt stämmodatum. Dessutom
inom tidsramen kompletterad med en utsänd rättning i datumsättning för stämman.
Beslutades att stämman var behörigen utlyst.
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§ 8. Styrelsens och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen, resultaträkningar och balansräkningar med kommentarer hade
varit utsända till föreningens medlemmar. Bilaga 1 sidor 2 - 8.
Lars Andersson kommenterade följande,
- vägunderhållet har lätt till att föreningen fått extra vägbidrag med 76.000 kr. Detta
hade skett efter det att handlingarna sänts ut.
- fortsatta omfattande underhållsinsatser på VA-systemet
- ytterligare naturvårdsavtal med Skogstyrelsen
- fortsatt investering i hamnarna med bryggbommar
- röj- och skötseldagar genomförs av medlemmarna med imponerande anslutning
- miljöpris har tilldelas föreningen av Motala kommun
- ramavtal beträffande skötsel av vägar har förlängts med Anders Bard t.o.m. 201106-30.
Torleif Andersson redogjorde för de åtgärder som genomförts i VA-nätet över åren 20082009.
Lars Andersson återkom sedan till VA-frågan med stöd av ett bildspel och redogjorde för
pågående samtal med Motala Kommun. Bilaga 3 sidorna 1 – 3.
Stämman gav styrelsen sådan yttring att fortsatta kontakter med Motala kommun är av
värde för föreningen.
Anders Hellqvist, kassör, föredrog balansräkning och resultaträkning.
Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen.
-

Stämman beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och
balansräkningarna samt vinstdispositionen.

Stig Holmström läste upp revisorernas berättelse som varit utsänd till medlemmarna.
Bilaga 4.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2009.
*****
Paus med kaffe och bulle.
*****

§ 10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna
Framställan från styrelsen och motionerna med styrelsens förslag till beslut har varit
utsända. Bilaga 1 sidan 9 -16.
1. Motion från Bengt o Annika Fogelström för Odd, Finn och Frej Fogelström angående
Avstängningsventiler till vattnet.
Beslutades att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
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2. 6 motioner till årsstämman 20100327 från 19 boende område 8 genom Åsa Fahlsten.
1. Förslag på att årsavgiften skall vara lika för års – eller fritidsboende.
Beslutades att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
2. Förslag på att ändra betalningsmånad av årsavgiften.
Beslutades att bifalla motionen enligt styrelsens förslag.
3. Förslag på att ta in offerter på alla stora åtgärder mm. Mindre diskussion uppstod
som ordförande besvarade.
Beslutades att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
4. Förslag till en telefonlista för varje områdeschef att användas vid större händelser.
Beslutades att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
5. Förslag på att vid all röstning måste röstkort användas.
Eventuell votering handläggs av mötesordförande och är möjlig för
mötesdeltagaren att begära.
6. Förslag på att möteslokalen är ordentligt uppvärmd inför årsstämman.
Styrelsen bifaller motionen.
8. Motion från Elisabet Ärlebrant avseende Vattenförsörjning samt sophämtningsavgiften
för halvårsboende. Elisabet Ärlebrant läste själv upp sin motion.
Motionen anses besvarad genom att ordföranden i tidigare inlägg beskrivit läget i
pågående samtal med Motala kommun. Se styrelsens yttrande Bilaga 1 sidan 14.
9. Motion från Eva-Lott Eriksson angående extra avgift 2008. Bengt Norman hade i eget
brev ”Till årsmötet” framfört synpunkter i ärendet. Handlingarna har varit utsända till
medlemmarna. Bilaga 1 sidorna 15-16. Ordförande läste upp mail från Bengt Norman.
Bilaga 5.
Beslutades att avslå motionen enligt styrelsens förslag.
Kassören redogjorde för förslag till Nytt miljöprojekt, anläggning av fågelsjö/våtmark.
Bilaga 1 sidorna 17 – 18 samt Bilaga 3 sidan 4.
Votering begärdes. 30 röster bifall och 22 röster avslag.
Beslutades att bifalla styrelsens förslag.

§ 11. Ersättning till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
Styrelsen hade utarbetat ett förslag till justering av ersättningarna. Bilaga 1 sidan 19.
Stämman beslutade att fastställa förslaget.
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§ 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
Kassören kommenterade översiktligt förslaget till debitering och budget för
verksamhetsåret 2010, som innebär oförändrade årsavgifter för anläggning 1 med 825 kr
och anläggning 2 med 2 875 kr, förslaget hade varit utsänt till medlemmarna. Bilaga 1
sidan 21 - 22.
Som debiteringslängd skulle användas den lista över föreningens medlemmar som använts
vid avprickning enl. § 6, bilaga 2.
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd.

§ 13. Val av ordförande för 2010.
Lars Andersson (121) omvaldes för två år med acklamation till ordförande.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Lars–Gunnar Carlsson föredrog valberednings förslag.
Ann-Marie Hjalmarsson (tomt 165), Lars-Olof Eriksson (tomt 21) och Tommy Larsson
(tomt 25), omvaldes för en mandatperiod av 2 (två) år.
Suppleanter; Carl-Gustav Andersson (tomt 333), nyval för en mandattid av 2 (två) år.
Kvarstår gör Kerstin Holmström (tomt 174).

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer omvaldes Sylvia Andersson (tomt 175) och Stig Holmström (tomt 174).
Till revisorssuppleant nyvaldes Hans Schelin (tomt 151)

§ 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

Lars–Gunnar Nykvist (tomt 22)
Yngve Jotoft (tomt 91)
Hans Engström (tomt 8)
Lars-Gunnar Carlsson (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:
Omval samtliga;
Yttre Odensbergsviken
Hämtningsviken
Kagensviken
Nätholmsviken
Inre Odensbergsviken

Tommy Larsson (tomt 25) sammankallande
Göran Lindqvist (405)
Kjell Leijon (tomt 115)
Bengt Johansson (tomt 071)
Carl-Gustav Andersson (tomt 333)
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Materialansvarig:
Omval
Hans Engström (tomt 8)

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

§ 18. Övriga frågor
Bestämmelserna om kräftfisket lästes upp av Tommy Larsson. Frågor ställdes om tolkning
av bestämmelserna varpå Tommy svarade att sunt förnuft får råda. Samt att styrelsen finns
tillgänglig ifall ytterligare frågor uppkommer. Bilaga 6.
Ordförande berättade även om vårt engagemang med lamm, som även i år blir en aktivitet.

§ 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,
hamncheferna 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

Stjepan Marekovic

Stig Gustafsson
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