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

ÅRSMÖTET 2016-03-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Närvarande: 19 personer.

§1

Ordinarie ordf. Åke Wallin öppnade Östra samfällighetsföreningens årsmöte 2016.

§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.
Martin Bodin och Martina Andreasson valdes av mötet.

§7

Förvaltningsberättelsen för år 2015.
Förvaltningsberättelsen, som fanns tillgänglig, kunde enligt mötet godkännas och
läggas till handlingarna efter uppläsning och kommentarer av sekreteraren.

§8

Ekonomisk redovisning för år 2015.
Ordf. redovisade och kommenterade resultat- och balansrapporterna med hjälp av
bilder och utdelat material samt svarade på frågor. Vi har nu ett vägnät som är värt
några miljoner och som avskrivs varje år enligt en 20-års plan. Efter genomgång av
Resultat- och Balansrapporterna godkände mötet redovisningen.

§9

Revisionsberättelsen
Mötet godtog den av ordföranden föredragna revisionsberättelsen vari revisor
Schyman rekommenderade ansvarsfrihet för år 2015.

§10

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

§11

Val av ordförande för en tid av två år.
Mötet omvalde Åke Wallin för två år.

§12

Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.
Mötet valde Martin Bodin och Tony Ziervogl båda på två år.

§13

Val av revisor för två år.
Mattias Schyman omvaldes på två år.

§14

Val av revisorssuppleant
Karin Schyman omvaldes som suppleant på två år.

§15

Val av två personer som valberedning för ett år.
Mötet kunde endast välja en person, Ann-Christine Brundin på ett år och uppdrog åt
styrelsen att finna en ytterligare person inför nästa val.

§16

Beslut om budget.
Ordf. redovisade styrelsens förslag till budget på bild, vilket även fanns utdelat.
Mötet godkände förslaget till budget för 2016 liksom oförändrad andelsavgift 1500: och oförändrade arvoden. D.v.s. 1500: -/år för revisor och 500: -/möte för närvarande
styrelsemedlem.

§17

Motioner
En motion hade inkommit och en skrivelse med frågeställningar.
Motionen gällde låsbara vägbommar vid Lärkbackens lekplats och vid brandgatan.
Styrelsen och årsmötet tillstyrkte bom för skydd av lekplatsmiljön men inte för
brandgatan och dess funktion.
Frågeställningarna gällde Mellersta samfälligheten och Eksta, sekr. erbjöd sig att
kontakta de som har vegetation som utgör hinder för trottoarerna.
Motionerna genererade frågor om ytterligare en vägbom vid Fornminnesvägen och
den ökade trafiken av ridhästar inom vägområdet och på gångvägar och gräsytor.
Åverkan i mjuka gräsytor och spillning på asfalterade ytor orsakar irritation. Styrelsen
har att skärpa kontakterna med byggfirman om trafikhinder mot Kläppakullevägen
och stöta på Ridklubbens ansvariga.
Ett önskemål om att ta ner en skylt som visar 30 km på Sandladevägen för att minska
hastigheten bemöttes med skepsis. Kanske bättre att snacka över häcken.
Medlemmar påtalade också mopedungdomar som använder stora parkeringsplatsen
som övningsbana. Den förestående uppsnyggningen av P-platsen med refuger och
ordnade platser kommer troligen att minska ”övningsområdet” för buskörning.

§18

Information om fortsatta beläggningsarbeten på Tonabacken, Lärkbacken och
Sandladevägen.
Ordf. redovisade vilka vägar och ytor som skall asfalteras. Nivåerna kan behöva
justeras på vissa platser där marginalerna är små. SKANSKA är medvetna om
topografin och har erfaret folk. Ingenting skall bli sämre ur avrinningssynpunkt än vad
det är idag! Problem som kan uppstå skall lösas! Ordf. plus två valda representanter
har fortlöpande kontakt med entreprenören under arbetets gång.

§19

Protokollets tillgänglighet
Den 26 mars kommer protokollet att anslås på Samfällighetsföreningens anslagstavlor
och införas på hemsidan. En anslagstavla har försvunnit vid anläggningsarbete vid
Löftagården och Skolvägens tavla är i dåligt skick. Kanske kommer vi att ha en enda
tavla centralt placerad eller nöja oss med hemsidan. Sekreteraren nämnde i det
sammanhanget svårigheten med att få in alla mailadresser till hemsidan så att vi kan
nå alla både med snabba besked, fakturor och allmän information. I dagens samhälle
kan man söka all den information man behöver. Varför inte börja med Vägföreningen!
Vi behöver Din mailadress!

§20

Mötet avslutades 20.25
Ordf. tackade mötesdeltagarna för ett trevligt möte och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Hans O Werner

Åke Wallin

sek.
ordf.

Justeras

Martin Bodin

Martina Andreasson

