Västanvik årsstämma 2012

Protokoll fört vid årsstämma med Västanviks Samfällighetsförening
lördagen den 31 mars 2012, Stora matsalen, Medevi Brunn.
Närvarande vid stämman var ca 110 personer representerande 77 fastigheter, varav 2
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 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 Stig Stolpe och Hans Ahnlund, 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 2 - 7.
Lars Andersson kommenterade att VA-frågan varit central i styrelsens arbete och lovade
återkomma till frågan i en särskild presentation. Inför VA arbeten på Kagensvägen
kommer den att eventuellt behöva stängas av från och med 15 september för övrig trafik än
boende.
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Lars Andersson hade den 26 januari ett möte med Skogsstyrelsen. Mötet finns presenterat i
ett protokoll på hemsidan. I samband med mötet framkom möjligheten för medlemmarna,
om intresse finns, att delta i en studiedag om skogen tillsammans med Skogsstyrelsen.
Thorleif Andersson redogjorde sedan för de omfattande VA-åtgärder som vidtagits under
året.
Anders Hellqvist, kassör, föredrog Balansräkning och Resultaträkning.
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 8.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011.
*****
Kaffepausen föreslog stämmoordförande att flytta fram eftersom mötet framskridit
snabbare än tidplanen. Stämman biföll förslaget.
*****

§ 10. Komplettering av debiteringslängd 2011.
Avser uttaxering av avgifter för 2011 med 825:- per andel till anläggning 1 (vägar) och
2.875:- för anläggning 2. För tomt 438 erlägges avgift endast för anläggning 1. De
sammanlagda uttaxerade avgifterna uppgår till 1.995.125:-. Debiteringslängden hade varit
framlagd för stämman. Fullständig lydelse av debiteringslängden finns i bilaga 3.
Stämman beslutade att fastställa komplettering av debiteringslängd.

§ 11. Information från styrelsen – VAfrågan, stadgarna m.m
Lars Andersson inledde med en historik av VA-anläggningen. Fortsatte sedan med en
redogörelse för de samtal och möten som varit med Motala kommun.
Frågans kärnpunkt gäller kommunens villkor för att överta ansvaret för föreningens VAanläggning.
Dessa villkor kan sammanfattas i följande huvudpunkter:
 Kommunen utvidgar sitt verksamhetsområde för VA och införlivar Västanvik däri.
 Samma avgifter avseende anslutningsavgifter, taxa och ABVA (allmänna
bestämmelser vatten och avlopp) kommer att gälla för Västanvik som i övriga
kommunen.
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Dock anser kommunen att anslutningsavgift avlopp (ca 58.000:- per fastighet) ej skall tas
ut. Ett övertagande av VA-anläggningen skulle sålunda ske mot ett vederlag motsvarande
anslutningsavgift vatten (ca 43.000:- inkl moms per fastighet), avgiften är beroende av
tomtstorleken.
Vid ett kommunalt övertagande svarar kommunen framdeles för:
 Dricksvatten enligt livsmedelsverkets norm, genom om- eller nybyggnad av
intagsverket.
 Montering av vattenmätare i samtliga fastigheter.
 ”Kommunal standardisering” genom digitalisering, kartläggning och
fjärrövervakning av hela anläggningen.
 Genomförande av ledningsrättsförrättningar.
 Övertagande av det ekonomiska och miljömässiga ansvaret för hela VAanläggningen för all framtid.
Ordförande belyste de alternativ som föreningen har till en överlåtelse av VAanläggningen till kommunen.
Vidare belystes de drifts-, ansvarsmässiga och övriga följder som ett kommunalt
övertagande av VA-anläggningen skulle medföra för föreningen.
Ordförande avrundade sitt framförande med att uppmana medlemmarna att ställa frågor.
Innan frågestunden utropade stämmoordförande samling till Kaffebordet.
*****
Kaffepaus med smörgås.
*****

fortsättning § 11.
Uppkomna frågor berörde.
 Avtal med kommunen om avloppsreningsverket fortfarande gäller.
 Kommunen idag juridiskt ansvarig för avloppsreningsverket
 Motala kommun har ingen skyldighet att överta VA-anläggningen.
 Anslutningsavgifter. Vatten ca 43.000:-. Avlopp (ca 58.000:- inte aktuellt)
 Taxa. Fast del 2.380:-. Rörlig del 14,60 kr per m³.
 Det värde som befintlig anläggning kan anses ha. (Motsvarande
anslutningsavgiften för Avlopp (se ovan).
 Antal fastigheter i ärendefrågan avser 420 st. Bebyggda och obebyggda.
 Kort avskrivningstid för upprustning av VA-anläggningen diskuterades.
Nuvarande avskrivningstid gäller.
 Tidplan. För närvarande finns ingen fastställd.
 Nyckeltal. Kapaciteter avseende vattenintag, avloppsrening. Förbrukningsmängd
vatten inom ett hushåll.
 Förändring av fastigheternas marknadsvärde vid kommunalt övertagande.
 Påverkan på föreningens årsavgifter om kommunen övertar ansvaret.
Stämman beslutade att presentation, genomgång och frågestund av VA-frågan för
denna gången var tillgodosedd.
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Stadgarna.
Revidering av stadgarna kommer att ske med hjälp av Svante Grundberg (167), för beslut
på kommande stämma.
Stämman biföll revidering av stadgarna enligt styrelsens förslag.

§ 12. Motioner från medlemmarna
Motionerna med styrelsens förslag till beslut har varit utsända. Bilaga 1 sidan 9-10.
1. Motion från Jonas Sundelin om ”Lekplats Västanvik”.
Jonas Sundelin fick ordet att kommentera sin motion. Framställan blev en bantad version
med ett önskemål om att erhålla en angiven plats för ”Lekplats Västanvik”.
Beslutades att återremittera motionen för grundligare utredning enligt styrelsens
förslag.

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

§ 14. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt
debiteringslängd
Kassören föredrog ”Budget 2012” och kommenterade översiktligt förslaget till debitering
och budget för verksamhetsåret 2012, med oförändrade årsavgifter för anl. 1 med 825 kr
och anl. 2 med 2.875 kr samt 1.800:- per fastighet enligt beslut på extrastämman 3 sept
2011. Det senare beloppet ger 756.000:-, som används till nedskrivning av den pågående
upprustningen av vatten- och avloppssystemet. Bilaga 1 sidan 11-13. Som
debiteringslängd skulle användas den lista över föreningens medlemmar som använts vid
avprickning enl. § 6, bilaga 2. Debiteringslängden hade varit framlagd för stämman.
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och
debiteringslängd för år 2012.

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Martin Pålsson föredrog valberednings förslag.
Lars Andersson omvaldes som ordförande på 2 (två) år. Ann-Marie Hjalmarson (tomt 165)
avgår och Monica Sandqvist (tomt 405) nyvaldes på 2 (två) år. Lars-Olof Eriksson (tomt
21) och Tommy Larsson (tomt 25) omvaldes på 2 (två) år.
Suppleanter; Carl-Gustav Andersson (tomt 333) omvaldes på 1 (ett) år.
Kerstin Holmström avgår och Bengt-Göran Emtinger (tomt 147) nyvaldes på 1 (ett) år.
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§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer omvaldes Hans Schelin (tomt 151) och Britt-Marie Pettersson nyvaldes på 1
(ett) år.
Till revisorssuppleant nyvaldes Henry Rejmstad (tomt 180) på 1 (ett) år.

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

Lars–Gunnar Nykvist (tomt 22)
Yngve Jotoft (tomt 91)
Anders Johansson (tomt 7)
Martin Pålsson (tomt 152)
Torleif Andersson (tomt 219)
Stefan Karlsson (tomt 189)
Stefan Yngve (tomt 375)
Ulf Gunnarsson (tomt 419)
Cliff Brännström (tomt 362)
Rickard Hallin (tomt 317)

Hamnchefer:
Yttre Odensbergsviken (nyval)
Hämtningsviken (omval)
Kagensviken (nyval)
Nätholmsviken (omval)
Inre Odensbergsviken (omval)

Frank Henriksson (tomt 41) sammankallande
Göran Lindqvist (405)
Bertil Siltberg (tomt 104)
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)

§ 18. Val av valberedning
Till valberedning utses områdescheferna. Undantages områdeschef som ingår i styrelsen
(Thorleif Andersson). Sammankallande är Martin Pålsson (tomt 152).

§ 19. Övriga anmälda frågor
Weine Sandberg framställde önskemål om medlemmarnas uppmärksamhet till planerna
från Försvarsmakten att öka antalet övningsflygningar över Vättern och vårt närområde.
Framställan gav till insikt att med namnunderskrifter kunna ta ställning och uttrycka vår
mening i frågan. Namnlistor cirkulerade på mötet.
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§ 20. 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

§ 21. Mötets avslutande
Stämmoordförande Raul Björk tackade för förtroendet att leda dagens stämma och
överlämnade klubban till ordförande för avslutning.
Föreningens ordförande Lars Andersson tackade stämmoordförande för en väl genomförd
stämma samt styrelseledamöterna, områdescheferna, bryggcheferna och revisorerna för
deras insatser för föreningen. Blommor utdelades till avgående styrelseledamöter, revisor
och områdeschefer.
Lars Andersson avslutade mötet och tackade för god anslutning och uppmärksamhet.

Vid protokollet

Hans Schelin

Justeras:

Raul Björk

Stig Stolpe

Hans Ahnlund
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