Västanvik årsstämma 2011

Protokoll fört vid årsstämma med Västanviks Samfällighetsförening
lördagen den 26 mars 2011, Stora matsalen Medevi Brunn.
Närvarande vid stämman var ca 100 personer representerande 60 fastigheter, varav 1
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. Ordförande Lars Andersson uppmärksammade på att VAfrågan kommer att belysas i en egen punkt under årsstämman.

§ 3. Val av ordförande för stämman
Att som ordförande leda stämman valdes Sture Edström.

§ 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 Stig Gustafsson 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
Kallelsen till stämman var utsänd mera än 4 veckor före utsatt stämmodatum.
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 sidor 3 - 9.
Lars Andersson kommenterade följande,
- Vägunderhållet har skett på sedvanligt sätt. Vissa vägavsnitt har dessutom
förbättrats med asfaltering.
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-

Ramavtal med Anders Bard löper ut den 2011-06-30. Anders Bard har aviserat att
ej förlänga det.
Ny upphandling med annan entreprenör har påbörjats.
VA-frågan informeras om i särskild punkt.
Kontrakt är tecknat med Sydved om gallringsinsatser. Dessa är påbörjade under
första kvartalet 2011.
Ramavtal är tecknat om skogsskötsel inom området med Rune Jansson tom
2012-12-31.
Fortsatta investering i hamnarna med bryggbommar
Röj- och skötseldagar genomförs av medlemmarna med imponerande anslutning.

Anders Hellqvist, kassör, föredrog Balansräkning och Resultaträkning.
Lars Andersson återkom sedan med aktuell information om pågående samtal med Motala
kommun i VA-frågan. Med stöd av ett bildspel lämnade han mycket förtjänstfullt och
ingående en redogörelse för den pågående processen med kommunen. Lars Andersson
pekar på att tillförsikt finns till en god lösning.
Vidare informerade Lars Andersson om större underhållsåtgärder på VA som ligger i nära
framtid. Bland dessa märks insatser på nedre Kagensvägen, pumpstationen Åtorp, samt
intagsverket. Avbrottslarm kommer att installeras i VA-anläggningarna med SMS till VAansvarig.
Bilaga 3 sidorna 1 – 2.
Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen.
-

Stämman beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och
balansräkningarna.

Stig Holmström läste upp revisorernas berättelse som varit utsänd till medlemmarna.
Bilaga 1 sidan 10.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2010.
*****
Paus med kaffe och smörgås.
*****

§ 10. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna
Framställan från styrelsen och motionerna med styrelsens förslag till beslut har varit
utsända. Bilaga 1 sidan 11 -12.
1. Motion från Göran Lindqvist angående ersättnings/kostnads/ansvar vid uppkommen
skada utanför egen fastighet.
Beslutades att bifalla motionen enligt styrelsens förslag.
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2. Motion från Ivar Krusheim om samutskick av båtplats- och årsavgiftsavier.
Beslutades att bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

§ 11. Ersättning till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
Ersättningarna ligger oförändrade.
Stämman beslutade att bifalla förslaget om oförändrade ersättningar.

§ 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
Kassören föredrog ”Budget 2011” och kommenterade översiktligt förslaget till debitering
och budget för verksamhetsåret 2011, med oförändrade årsavgifter för anl 1 med 825 kr
och anl 2 med 2.875 kr, som varit utsänt. Bilaga 1 sidan 13 - 14.
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 och
debiteringslängd.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Lars–Gunnar Carlsson föredrog valberedningens förslag.
Thorleif Andersson (tomt 219) och Anders Hellqvist (tomt 176) omvaldes för en mandattid
på 2 (två) år.
Lars Andersson (tomt 121) kvarstår som ordförande (efter omval 2010 på två år).
Kvarstår gör; Ann-Marie Hjalmarsson (tomt 165), Lars-Olof Eriksson (tomt 21) och
Tommy Larsson (tomt 25).
Suppleanter; Kerstin Holmström (tomt 174) omvaldes för en mandattid på 1 (ett) år.
Kvarstår gör; Carl-Gustav Andersson (tomt 333).

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer omvaldes Stig Holmström (tomt 174) samt nyval Hans Schelin (tomt 151).
Till revisorssuppleant nyvaldes Monica Sandquist (tomt 405)

§ 15. Val av övriga funktionärer i föreningen
Stämman valde följande;
Områdeschefer:
Område 1 (omval)
Område 2 (omval)
Område 3 (nyval)
Område 4 (nyval)
Område 5 (omval)
Område 6 (omval)
Område 7 (omval)
Område 8 (omval)
Område 9 (omval)
Område 10 (nyval)

Lars–Gunnar Nykvist (tomt 22)
Yngve Jotoft (tomt 91)
Anders Johansson (tomt 7)
Martin Pålsson (tomt 152)
Torleif Andersson (tomt 219)
Leif Sagle (tomt 188)
Weine Jönsson (tomt 393)
Ulf Gunnarsson (tomt 419)
Torbjörn Lange (tomt 3)
Rickard Hallin (tomt 317)
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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)

Förrådsansvarig:
Omval
Hans Engström (tomt 8)
Fornminneskommitté
Omval
Bosse Carlsson (tomt 194)
Barbro Bard (tomt 365)

§ 16. Val av valberedning
Till valberedning utses områdescheferna. Sammankallande är Martin Pålsson (tomt 152).

§ 17. Övriga anmälda frågor
Fanns inga.

§ 18. 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 Sture Edström tackade för förtroendet att leda dagens stämma och
överlämnade klubban till ordförande för avslutning.
Föreningens ordförande Lars Andersson tackade mötesordförande för en väl och taktfast
förd årsstämma samt 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:

Sture Edström

Stig Gustafsson

Lars Zetterström
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