Protokoll fört vid extrastämma med Västanviks samfällighetsförening lördagen den 3 september 2011, stora matsalen
Medevi Brunn.
Antalet registrerade närvarande, enligt debiteringslängd, var 89 personer, varav 6 representerade
genom fullmakt. Totala antalet närvarande var ca 130 personer.

§ 1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Lars Andersson hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 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 Svante Grundberg.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Bo Carlsson och Stefan Yngve,
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.
Beslutades att stämman var behörigen utlyst.

§ 8. Upprustning av vatten- och avloppsanläggningen
Ordförande Lars Andersson presenterade under denna punkt bakgrund, nuläge och tänkt framtid med
hjälp av ett bildspel och anförande under följande rubriker.







Repetition historik
Processen med Motala kommun
Regelverket, styrelseansvaret
Presentation av föreslagna åtgärder
Finansieringsfrågor
Styrelsens förslag
Extra föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att genomföra de i kallelsen föreslagna åtgärderna, samt
att de finansieras med en extra årlig debitering per fastighet om:
A) 1 160:- avseende 2 nya pumpstationer samt ny styrutrustning för samtliga enheter,
B) 640: - avseende nyinvestering i VA-stam på nedre Kagensvägen.
(Debiteringar sker 2 ggr per år 2012 tom februari 2016.)





Paus för reflektion
Frågestund
Beslut

Under frågestunden fördes klargörande diskussioner mellan stämmans deltagare och styrelsen om
bland annat offertförfarandet, entreprenörer, avskrivningstider, debiteringsperioder. Det framfördes
även två ytterligare förslag förutom styrelsens. Mötesordföranden presenterade förslagen enligt nedan.
1. styrelsens förslag enligt ovan.
2. styrelsens förslag men uppdelat i steg.
3. styrelsens förslag men återremitterat för utarbetande av annan finansieringsplan.
Stämman beslutade att anta förslag 1, styrelsens förslag. Mötesordförande klubbade beslutet.
Ordförande Lars Andersson tackade mötesordförande för väl ledd stämma och övriga
stämmodeltagare för deltagande och engagemang.
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