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Svanvik 3 april 2014

PROTKOLL

Fört vid Svanviks Samfällighetförenings ordinarie föreningsstämma 2014-03-30

Plats: Svanviks Lada Tid: 12.00 - 14.00

§f Mötets öppnande
Föreningens ordförande Mats Nyborg öppnade mötet och hälsade medlemmarna

välkomna.

§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§3 Val av ordförande för stämman
Tage Bengtsson valdes till ordförande för stämman.

§+ Val av sekreterare för stämman
Heldne Larsson valdes till sekreterare för stämman.

§S Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman

Magnus Berglund och Tommy Torstensson valdes tilljusteringsmän, tillika

rösträknare.

§6 Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.

§Z Styrelsens och revisorernas årsberättelse
Verksamhets- och revisionsberättelse f ör 2OL3 godkändes.

§g Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ersättning enligt framlagd budget godkändes.

§10 Motion från medlem
Stämman valde att följa styrelsens förslag om att avslå motionen.

§11 lnformation från styrelsen

§11.1 Allmän info
Mats presenterade den styrelse som satt 2013.

§L1.2 Grönområde/Skogsskötsel
Mats och Ahmed informerade lite om vad som har gjorts och vad som kommer att
göras med skogsskötseln. Båda har kontakt med kommunen och försöker "jaga på

dom", men kommunen har personal- och tidsbrist. Fredagen den 4/4 kommer Mats



Svanvi ks Sa mfäl lighetsföreni ng

Svanvik 3 april 2014

med flera, att gå en besiktningsrunda med Conny från kommunen för att se vad

som är kvar och vad som behöver göras snarast. Bl.a. städning och syn över vägar

som blivit förstörda.
Mats vill även påminna om att vi har ett avtal på 3 år och att allt inte kan göras nu.

§11.3 Vägar och diken
Magnus berättade lite om dikningen, dränering och vägbeläggningar utförda under

året.

§11.4 Vattenläckor
Stephan visade en bild och informerade hur uppföljning av vattenförbrukning och

reningsverkets flöden ser ut över året. Vid kraftiga regn ökar inflödet i reningsverket

markant. Vattenförbrukningen kan kopplas till långhelger och semester.

§11.5 Hjärtstartaren/HLR
Lisbeth berättade att vi har en hjärtstartare på Ladan. För att kunna använda den

enklare, så finns kurser i hjärt-lung-räddning här i Svanvik. Läs mer på hemsidan

bl.a. hur man anmäler sig till kurserna.

§11.6 Grannsamverkan
Aino informerade om att vi har Grannsamverkan här i Svanvik. Detta för att försöka

undvika inbrott i området. Men vi behöver fler kontaktombud! Läs mer om detta på

hemsidan.

§11.7 Städdag
Vi kommer att planera in en städdag ivår, ev i början av maj. Vi tänkte göra som

förra året: öppet hus i reningsverket, tipspromenad och en mysig fika ute. Hoppas

det är många som villvara med. Håll utkik efter inbjudan.

§12 Vägfonden
Kassören Göran informerade om förslaget att göra ett uttag från vägfonden på

100 000 kr till vägrenovering i Svanvik. Stämman beslutade om att godkänna

uttaget.

Styrelsens förslag till budget och utdebitering
Stämman beslutade att godkänna framlagt förslag.

§13

§14 Val av styrelse

§14.1 Till ordförande valdes, 1 år:

§14.2 Till ledamöter valdes, 1 år:

§14.3 Till ledamöter valdes, 2 år:

Mats Nyborg

Stephan Larsson

Marika Grund6n

Göran Bryntesson
Malin Nilsson
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§14.4 Till suppleanter valdes, t är;

§16

Val av revisorer
Ordinarie, 1år
Ordinarie, 1år
Suppleant, 1 år

Val av valberedning
Ledamot, sammankallande, 1 år
Ledamot, L år
Ledamot, 1 år

övriga frågor
Ansvarsförsäkring lF

Fiberförening
Styrelsemedlem är hotad via Facebook

Hjälp till midsommarfirande
Blomma tillAhmed

§17

§18

§19

Vid protokollet Justeras
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Elisabet Hammar
Hel6ne Larsson

Margaretha Westin-Blomqvist

Tage Bengtsson

Tommy Torstensson
Marita Tenghede

lngemar Jörnstrand
Tage Bengtsson

Tommy Torstensson

Meddelande om plats där protokollfinns tillgängligt
Protokotlet kommer att sättas upp på anslagstavlorna i området samt läggas ut på

hemsidan www.sva nvi k.com

Föreningsstämmans avslutande
Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet.

Stämman besöktes av 43 st röstberättigade medlemmar.

Justeras

I
Hel6ne Larsson


