FRILLESÅS ÖSTRA
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
BOX 157 439 08 FRILLESÅS
Org.nr. 849400–719
frillesasostra.se

ÅRSMÖTET 2017-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Närvarande: 12 personer.

§1

Ordinarie ordf. Åke Wallin öppnade Östra samfällighetsföreningens årsmöte
2017.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

På frågan om mötet är behörigen utlyst 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.
Hans Hedberg och Klas-Göran Flysjö valdes av mötet.

§7

Förvaltningsberättelsen för år 2016.
Förvaltningsberättelsen, som fanns tillgänglig, kunde enligt mötet godkännas
och läggas till handlingarna efter kommentarer av ordföranden.

§8

Ekonomisk redovisning för år 2016.
Ordf. redovisade och kommenterade resultat- och balansrapporterna med hjälp
av bilder och utdelat material samt svarade på frågor och redogjorde för hur

banklån som föregick asfalteringsarbetet fungerat. Efter genomgång av Resultatoch Balansrapporterna godkände mötet redovisningen.

§9

Revisionsberättelsen
Mötet godtog den av ordföranden föredragna revisionsberättelsen vari revisor
Mattias Schyman rekommenderade ansvarsfrihet för år 2016.

§10

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

§11

Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år.
Mötet omvalde Maria Bergh, Hans-Olov Werner och Linda Ågren, alla för två
år. Klas-Göran Flysjö nyvaldes på två år.

§12

Val av två personer som valberedning för ett år.
Mötet valde från styrelsen avgående Malin Gustafson. Den andra ledamoten är
för närvarande vakant och kommer att tillsättas senare.

§13

Beslut om budget, andelsavgift och arvoden.
Ordf. redovisade styrelsens förslag till budget på bild, vilket även fanns utdelat,
och mötet fick kommentarer till de olika posterna. Lekplatsernas certifiering och
officiella kontroller kom på tal liksom underhållet som ständigt är aktuellt. En
begäran om kontroll av kommunen är på gång. Ordf. påminde också
om ”skyldigheten” att förvalta grönområden och lekplatser. Mötet godkände den
föreslagna budgeten för 2017 med oförändrade avgifter för andelar och arvoden.

§14

Motioner
En motion om samfällighetens svarstider via mail hade inkommit.
Motionären tyckte att samfälligheten hade en orimligt lång svarstid, gällande ett
ärende i samband med asfalteringsarbetena vid Lärkbacken.
Styrelsen besvarade motionen med att en acceptabel svarstid bör vara
ca: 3-4 veckor, vilket accepterades av årsmötet.
En motion från Tonabacken avsåg önskemål om farthinder.
Enligt flera boende framförs bilar i för hög fart. Sedan vi tagit bort de fasta
chikanerna har det körts allt fortare. Det gäller en knappt hundra meter lång
infartsväg till bostadsområdet men där har man bråttom. Det lär finnas en
modell av hinder som förankras med wire som skulle vara ett alternativ till att
åter igen anlägga någon form av farthinder. Styrelsen utreder vidare om tillstånd
behövs och om och hur det kan utföras.

§15

Protokollets tillgänglighet
Den en 31 mars kommer protokollet att införas på hemsidan, frillesasostra.se.

§16

Mötet avslutades
Ordf. tackade mötesdeltagarna för ett trevligt möte och avslutade årsmötet.
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