Västersjöns Samfällighetsförening
Årsmötesprotokoll från ordinarie stämma 2008-05-01

Närvarande: Sittande styrelse,
Anslagstavlan
39 medlemmar (bilaga)

Delges:Alla medlemmar

Anslås:

i kommande utskick

och hemsidan

§1.

Ordförande öppnade mötet och till ordförande för mötet valdes sittande
ordförande Torbjörn Klasson och till sekreterare valdes sittande sekreterare
Angelica Andersson.

§2.

Stämman godkände föreslagna dagordningen.

§3.
Carlsson.

Val av justeringsmän: Till justeringsmän valdes Erik Perltoft och Eric

§4.
utlyst.

Mötets behöriga utlysande: Stämman beslutade att stämman var behörigen

§5.

Styrelseberättelse för det gångna året: Stämman beslutade att godkänna
styrelseberättelsen.

§6.

Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Torbjörn läste
upp revisionsberättelsen, vilken stämman godkände, samt att stämman gav
styrelsen beviljad ansvarsfrihet under året.

§7.

Inkomna ärenden och motioner: Inga inkomna skrivelser eller motioner fanns
att yttra sig om.

§8.

Styrelsens förslag på åtgärder att utföras eller påbörjas under
verksamhetsåret;
1) Förutom normala reparationer och underhållsarbeten föreslog styrelsen att
vi ser över vårt vägnät och gör de asfalteringar som kan behövas. Att anlägga
en ny stig mellan Steningevägen och Lustehusvägen längs skogspartiet och
ängen där. Att se över vårt vattennät och göra det möjligt att kunna backspola
även de ledningar som finns i en s.k. återvändsgata, genom att installera en
ventil i dessa.
Dessa punkter godkändes av stämman.
2) Stämman önskade en förbättring av våra stigar i form av grusning. Vidare

att vi bör åtgärda vattensjuk mark i området. Det ligger ris efter trädfällning i
skogspartiet mellan Hjortahusvägen och Ängsbackevägen som bör tas bort.
Vi har många som kör fort i vårt område, förslag på åtgärder presenterades.
Problematik kring skateboardåkande vid tennisbanan har uppstått.
Styrelsen meddelade att grusning av stigarna är under arbete liksom att vi ska
titta över ovanstående problem, önskningar och finna lösningar till detta.
§9.

Beslut om arvoden för styrelse, suppleanter, revisorer och valberedningen.
Styrelsen yrkade inte på några ändringar vad gäller arvoden på
styrelsemedlemmarna. Årsstämman beslutade att styrelsens arvode för 2009
skulle vara som tidigare d.v.s.110.000 kr.
Att revisorerna Ingrid Jönsson och Lars-Erik Zenkert ska tillsammans erhålla
10.000 kr. Att valberedningen ersätts med 500 kr vardera/år och
suppleanterna 250 kr/styrelsemöte.
Körersättning uppgår till 18 kr/mil.
Stämman godkände detta.

§10.

Beslut om debiteringsgrund för det gångna året: Årsstämman beslutade enligt
styrelsens förslag till inkomster och utgifter avseende 2009 samt
debiteringslängd/ägare till fastigheterna Nybygget 1:20 – 1:44, 1:46 – 1:69
och 1:71, Lerbäckshult 1:10 1:131,
6:11 – 6:144, 6:146 – 6:149, Ugglehult 1:52 – 1:85, 1:88 – 1:94. Avgiften
förfaller till betalning 2009.04.30 samt 2009.10.31 = 2 x 2000 kronor.
Obebyggda tomter 2x 1.595 kr och bebyggda tomter 2x2000 kr.
Debitering av vattenavgift på 18 kr/m3.
Obebyggda tomter har en nedsättning av årsavgiften som motsvarar 45 m3 á
18 kr=810 kr/år. Tomtägare som är permanentboende, och som
permanentboende räknas de som är mantalsskrivna på adress inom området.
De skall betala för ytterligare 100 m3 vatten, om de inte kan redovisa med
hjälp av vattenmätare att de inte har använt mer än 75 m3 vatten. Detta skall
redovisas i januari 2009, för att betalas in den faktiska förbrukningen som
överstiger 75 m3 vatten gånger 18 kr. Om ingen redovisning har skett till
styrelsen senast den 31 januari 2009 då utgår en faktura på 1.800 kr med
automatik.
Ovannämda debiteringsgrunder godkändes av årstämman.

§11.

Granskning av styrelsens förlag till inkomster och utgifter samt
debiteringslängd godkändes av samtliga på stämman. Styrelsen meddelar att
våra läckor i vattensystemet är en tickande bomb och vädjar därmed att vid
upptäckt av läcka eller liknande kontakta driftansvarig omgående. Spolning

av ledningar kommer framöver göras 1 gång/mån.
§12.

Val av ordförande på ett år, samt val av övriga ledamöter på två år:
Årsstämman beslutade omval av Torbjörn Klasson till ordförande under 1 år,
omval på Angelica Andersson som sekretare under 2 år samt nyval på
Martina Hemsle som kassör under 2 år.

§13.

Val av suppleanter på 1 år: Här valde stämman enhälligt omval på Kerstin
Johansson och nyval på Paulina Svedborg.

§14.

Val av revisor på 2 år: Inga nyval behövdes på våra revisorer Lars-Erik
Zenkert och Ingrid Jönsson. De sitter 1 år till.

§15.

Val av revisorsuppleant under 1 år: Årsstämman beslutade omval på Ulf
Persson som revisorsuppleanter under ett år.

§16.

Val av valberedning på 1 år: Stämman beslutade omval på Erling Holm,
Linda Nejdenlo (sammankallande) och nyval på Erik Carlsson.

§17.

Övriga ärenden: Stämman tog upp att rensning av våra diken bör ske. Detta
tog styrelsen åt sig och ska åtgärdas. Vidare en förfrågan kring väg till privat
fastighet på Lyckåkersvägen på samfällighetens mark. Berörd tomtägare gav
stämman svaret att den väg har han bekostat själv med hjälp av HansErik och
att när hans arbete är klart på tomten kommer vägen att återställas igen.
Stämman gjorde förfrågan om styrelsen kan göra något åt förfallna hus i
området. Styrelsen gav svaret att det måste gå via kommunen. Förfrågan från
stämman kring hur stor skadegörelsen är uppe vid poolen under sommaren
och förslag framkom att styrelsen skulle gå vakt vid poolen för att köra bort
de ungdomar som inte har rättighet att vara där. Styrelsen informerade om att
delar av styrelsen kör bort objudna gäster från poolen på sommaren, dock är
det ju inte bara styrelse medlemmar som ska göra detta, här måste alla vi
vuxna ta vårt vuxenansvar och säga till ungdomarna om vi ser att de
missköter vår anläggning. Vi äger poolen gemensamt!
Det är många hundar i vårt område nu och vi har problem med att folk inte
plockar upp efter sina hundar. Stämman kom med förslaget att vi hundägare
slår oss samman och att vi får slänga våra hundpåsar i varandras soptunnor.
Ett klistermärke på din soptunna ska visa att här går det bra att slänga sitt
hundbajs. Detta klistermärke står styrelsen för.

§18.

Tid och plats för protokolljustering. Årsstämman beslutade att protokollet
justeras söndagen den 11/5 kl. 10.00 i Klubbstugan.

§19.

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

_____________________
________________________
______________________
Angelica Andersson
Erik Perltoft
Mötessekreterare
Justeringsman
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Eric Karlsson
Justeringsman

