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ÅRSMÖTET 2015-03-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Närvarande: 20 personer.

§1

Ordinarie ordf. Åke Wallin öppnade samfällighetsföreningens årsmöte 2015.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

På frågan om mötet behörigen utlysts svarade mötet ”ja".

§4

Val av ordförande för mötet.
Sittande ordförande Åke Wallin valdes.

§5

Val av sekreterare för mötet.
Sittande sekreterare Hans O Werner valdes.

§6

Val av justeringsmän tillika rösträknare.
Per Zachariasson och Tommy Svensson valdes av mötet.

§7

Förvaltningsberättelsen för år 2014.
Förvaltningsberättelsen, som fanns tillgänglig, kunde enligt mötet godkännas och läggas till
handlingarna efter uppläsning av sekreteraren.

§8

Ekonomisk redovisning för år 2014.
Ordf. redovisade och kommenterade resultat- och balansrapporterna med hjälp av bilder och
utdelat material samt svarade på frågor. Efter genomgång av Resultat- och
Balansrapporterna godkände mötet redovisningen.

§9

Revisionsberättelsen
Mötet godtog den av ordföranden föredragna revisionsberättelsen vari revisorn

rekommenderade ansvarsfrihet för år 2014.
§10

Ansvarsfrihet för styrelsen.
På fråga från ordf. beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 2014.

§11

Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år.
Mötet omvalde såsom ledamöter Maria Bergh, Malin Gustafson och Hans-Olov Werner på
två år. Som ersättare för avgående Birgitta Lindkvist nyvaldes Linda Sjöblom likaledes på
två år.

§12

Val av två personer till valberedningen för en tid av ett år.
Valberedningens två vakanta platser kunde inte ersättas på årsmötet. Ordf. påpekade
valberedningens viktiga funktion och mötet beslutade att i skarpa ordalag efterlysa
kandidater till valberedningen via hemsidan och genom personliga kontakter. Att inte ha en
fungerande valberedning åsidosätter den demokratiska ordningen som måste fungera då
Samfälligheten ansvarar för stora ekonomiska värden och ställningstaganden. Ett ingripande
från Länsstyrelsen kan bli aktuellt om styrelsens funktioner inte kan upprätthållas.

§13

Beslut om budget.
Ordf. redovisade styrelsens förslag till budget vilket även fanns utdelat.
Mötet godkände förslaget till budget för 2015 liksom oförändrad andelsavgift 1500: - och
oförändrade arvoden. D.v.s. 1500: -/år för revisor och 500: -/möte för
närvarandestyrelsemedlem.

§14

Motioner m.m.
En motion hade inkommit. Motionären föreslog att föreningen klipper den långa gräsremsan
utmed Kläppakullevägen som hittills har hållits i ordning av frivilliga krafter. Styrelsen
kunde konstatera att gräsremsan ligger utanför vårt vägområde men ordf. kommer att
kontakta OnsalaVillan i ärendet.
Mötet ventilerade även den alltmer besvärande trafiken av s.k. Epatraktorer. Nyligen har en
trafikdelarskylt körts ner på Skolvägen, gräsytor har skadats, körning pågår tidvis på skolans
område, felparkeringar förekommer på farliga ställen. Körningar på nätter och sena kvällar
bland bebyggelsen frestar på tålamodet. Mötet var överens om att intensifiera polisanmälan
och att efterlysa vittnen. Trafiksäkerheten måste upprätthållas och polis och kommun
underrättas.
Ett förslag om att förse lekkullen med en gångvägsförbindelse i stället för de spridda
asfaltstigar som döljer sig i gräset, accepterades av mötet och styrelsen tar fram offert på
jobbet.

§15

Fortsatt planering för beläggningsarbeten.
Ordf. informerade om fortsatt beläggningsarbete, enligt tidigare beslut. Lärkbacken,
Tonabacken, Sandladevägen och toppning av Karl Bengtssons Väg kommer att kosta c:a
900 000:- kr. Sandladevägen kommer troligen att utföras som en särskild åtgärd då den är
smalare och kräver särskild planering. En förskjutning av delar av beläggningsarbetena till
2016 aviserades av styrelsen vilket godkändes av årsmötet.

§16

Protokollets tillgänglighet
Den 25 mars kommer protokollet att anslås på Samfällighetsföreningens anslagstavlor.

§17

Mötet avslutas
Ordf. tackade mötesdeltagarna för uppmärksamheten och avslutade årsmötet 2015.
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