Västersjöns Samfällighetsförening
Årsmötesprotokoll från ordinarie stämma 2010-05-01
Närvarande: Sittande styrelse,
37 medlemmar (bilaga)

Delges: Medlemmar
i kommande utskick

Anslås: Anslagstavlan
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 föreslagen dagordning.

§3.

Val av justeringsmän: Till justeringsmän valdes; Erik Perltoft och Eric Karlsson.

§4.

Mötets behöriga utlysande: Stämman beslutade att stämman var behörigen utlyst.

§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: Torbjörn delgav stämman den inkomna motionen.
Medlem har problem med TV anslutningen i området. Föreningen har via Torbjörn tidigare gjort en
skrivelse till leverantören men ingen åtgärd har skett. Torbjörn gör en ny skrivelse.

§8.

Styrelsens förslag på åtgärder att utföras eller påbörja under verksamhetsåret;
Förutom normala reparationer och underhållsarbeten föreslog styrelsen att vi ser över vårt vägnät och gör
de asfalteringar som kan behövas. Att se över vårt vattennät och försöker hitta ytterligare läckor som kan
finnas inom vårt område. I övrigt ser styrelsen inga stora kostnader inom nästa verksamhetsår.
Dessa punkter godkändes av stämman.

§9.

Beslut om arvoden för styrelse, suppleanter, revisorer och valberedningen. Styrelsen önskade samma
ersättningbelopp som tidigare år d.v.s. 120 000 kr. Årsstämman beslutade att styrelsens arvode för 2011
skulle vara 120.000 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 2011 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. Totalt 351 tomtägare. Avgiften förfaller till
betalning 2011.04.30 samt 2011.10.31 = 2 x 2000 kronor. Obebyggda tomter 4000-810= 3190 kr/år.
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 2011, 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 2011 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 redovisade ekonomisk vinst med vårt solcellsystem liksom bytet av pump i
vattenverket. Göran ska vidare inventera var alla vattenventiler sitter i området så vi snabbare kan åtgärda
läckor.
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Stämman ifrågasatte betalningsmoralen hos vissa medlemmar. Torbjörn kommer inför nästa årmöte lämna
motion kring att vid icke betald vattenavgift får man två påminnelser och sedan stängs vattnet av för den
medlem som inte betalt.
Stämman lyfte snöskottningen där vi var mycket nöjd med denna tjänst i området. Göran gav stämman
svaret att Göran och snöröjaren har ständig kontakt under snöperioderna. Göran kan ringa honom när som
på dygnet och beställa plogning. Plogningen i vårt område tar ca 6 timmar och inga bilar får stå parkerade
längst gatorna under denna period då detta hindrar snöröjaren att komma fram. I övrigt får endast bilar
parkeras på gatorna vid besök eller av annan tillfällighet, inte permanent.
Stämman tyckte att den kantklippning som görs tar mycket av eget planterade buskar och träd. Göran gav
oss förklaringen att första turen innan midsommar körs ett svep klipp och andra gången 2 svep klipp. Om
det är något speciellt man är rädd om kan man kontakta Göran så ska han specifikt påpeka det för
klipparen. Göran ska föra en dialog med klipparen att allmänt inte klippa för mycket av buskar längs
vägrenen.
§12.

Val av ordförande och övriga ledamöter:
Årsstämman beslutade omval av Torbjörn Klasson till ordförande under 1 år.
Omval av sekreterare Angelica Andersson på 2 år
Omval av kassör Martina Hemsle på 2 år
Omval av medlemsregisteransvarig Paulina Svedborg på 1 år
Nyval av driftansvarig Göran Kronberg på 1 år
Denna något omstrukturerade valperiod eftersom det är av vikt att styrelsemedlemmarna saxas vid omval
eller nyval.

§13.

Val av suppleanter på 1 år: Som suppleanter valdes Joakim Rosenkvist och Bengt Jordy.

§14.

Val av revisor på 2 år: Våra revisorer Lars-Erik Zenkert och Ingrid Jönsson har ett år kvar på sina mandat.

§15.

Val av revisorsuppleanter under 1 år: Årsstämman beslutade omval på Eric Perltoft och nyval av Stig
Gustavsson.

§16.

Val av valberedning på 1 år: Stämman beslutade omval av Kerstin Rosendahl (sammankallande) samt
Therese Ivarsson. Nyval av Anita Johansson.

§17

Övriga ärenden: Stämman lyfte följande till övriga frågor:
Poolens öppning samt varme i poolen. Poolen börjas tömmas, tvättas och fyllas på efter att Boken blommat
färdigt. Vid skolavslutningen brukar poolen vara färdig för bad. Angående värmen i poolen så är det endast
den överblivna värmen från varmvattenbrukningen i duscharna som går ner i poolen.
Torbjörn presenterade tanken kring vindkraftverk. Stämman gav både positiva och negativa åsikter.
Torbjörn undersöker vidare och lämnar isåfall motion inför nästa årmöte kring frågan.
Önskan om tennisplank. Stämman var positiva och medlem lämnar förslag på plats och kostnader.
Studsmattan sätts inte upp igen p.g.a. förstörelse och säkerhetsansvar för föreningen. Den läggs ut på
Blocket till försäljning.
Önskan om busstrafik upp till området samt cykelväg. Torbjörn gör ett utlåtande till Framtidsbygd
Hjärnarp.
Det finns hundägare som inte plockar upp hundbajs längst våra stigar. Angelica har fler klistermärken att
sätta på soptunnor för dem som tycker det är ok att hundägare slänger sin påse i deras tunna.
Medlemmar har sett hästridning på våra stigar. Detta är förbjudet.
Stolparna till brevlådorna måste bytas ut. Styrelsen gör upp ett förslag och schema på hur detta ska gå till.
Skogbruksplanen är under arbete och vid behov av avverkning anlitar vi endast lokala mindre
entreprenörer som kan utföra detta när marken är lämplig.
Vårt dricksvatten är bra och Göran informerar om att det nu är vi själva som ska ta prover som skickas iväg
till laboratorium. Göran har gått dricksvattenshygienkurs.

§18.

Tid och plats för protokolljustering. Årsstämman beslutade att protokollet justeras fredagen den 7/5 kl. 9.00
i Klubbstugan.

§19.

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

_____________________
Angelica Andersson
Mötessekreterare

________________________
Erik Perltoft
Justeringsman
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______________________
Eric Karlsson
Justeringsman

