PROTOKOLL
fört vid Svanviks Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 2006-03-26.
Plats:

Svanviks Lada

Tid: 10.00-11.30

§ 1

Mötets öppnande.
Föreningens ordförande Ann Zachau 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.

§ 4

Val av sekreterare för stämman.
Pelle Zachau valdes till sekreterare för stämman.

§ 5

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman.
Anna Torstensson och Ann Zachau valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

§ 6

Godkännande av kallelsen.
Kallelsen godkändes.

§ 7

Styrelsens och revisorns årsberättelser.
Inga frågor från medlemmarna fanns på varken styrelsens verksamhetsberättelse eller
revisionsberättelsen för år 2005.

§ 8

Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret med ett enhälligt JA.

§ 9

Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Ersättning enligt framlagd budget godkändes, och är på 50 000kr liksom de senaste åren.

§ 10

Information från styrelsen.
§ 10.1 Arbetsdagar.
Två stycken arbetsdagar ska hållas under året, en under våren och en i höst. Styrelsen
uppmanar medlemmarna att ställa upp på dessa. På så vis kan vi undvika att köpa in vissa
tjänster och på så vis spara pengar för föreningen (d.v.s. att vi sparar pengar för oss själva).
§ 10.2 Hemsidan.
Hemsidesansvarig Magnus Heallquist, informerade om hemsidan

§ 11

Styrelsens förslag till budget och utdebitering.
Förslaget som bifogats kallelsen antogs i sin helhet.

http://www.svanvik.com

§ 12

Val av styrelse.
§12.1 Ordförande 1 år.
Ann Zachau omvaldes som ordförande på 1 år.
§12.2 3 ledamöter 2 år.
1)Anna Torstensson, nyval 2)Göran Bryntesson omval 3)Kaj Utberg, omval
§12.3 3 suppleanter 1år.
1)Helen Thylén, nyval 2)Kent Disfelt, nyval 3)Magnus Heallquist, nyval

§ 13

Val av revisorer, 2 ordinarie samt 2 suppleanter på vardera 1 år.
1)Karl-Anders Augustsson som ordinarie, omval 2) Dag Hersle, ordinarie nyval
3)Marika Grundén suppleant, nyval 4) Johan Lundin, suppleant nyval

§ 14

Val av valberedning (3 ledamöter varav en sammankallande).
Inför denna årsstämma fanns ingen valberedning då den avgått under året, pga. flytt.
Till ny valberedning valdes: Tage Bengtsson och Kaj Utberg

§ 15

Övriga frågor.
1. Vem betalar om ett kommunalt reningsverk går sönder? Styrelsen svarade att
kommunala reningsverk är avgiftsfinansierade.
2. Dålig tv-bild vid södra längan i Byhusen. Styrelsen informerade att detta kommer
att åtgärdas när tjälen går ur marken.
3. Hur skall vi undvika att ris läggs vid bollplanen efter påskbrasan? Styrelsen
kommer att ta upp frågan och sedan informera om annan lämplig plats.
4. Grushögar och material som ligger vid bollplanen, vad är tänkt med dessa?
Materialet och gruset kommer att användas till dräneringar under våren.
5. Klagomål på snöröjningen. Vägansvarig önskar information direkt när problemet
uppstår så att han kan vidta åtgärder. (Telefonnummer till styrelsen finn på
anslagstavlor, Svanviksbladet, kallelsen till årsstämman samt på hemsidan
www.svanvik.com). Kvaliteten på snöröjning är en kostnadsfråga.
6. Toalett kommer att finnas vid Svanviks båthamn under sommaren tillsammans
med Svanviks båtklubb.

§ 16

Meddelande om plats där protokollet finns tillgängligt.
Kommer i sedvanlig ordning att finnas på våra anslagstavlor runt om i området samt på
hemsidan www.svanvik.com
Stämman antog att det beträffande publicering av personer på hemsidan ska anses vara ok.
då de finns omnämnda i protokollet om de uttryckligen inte sagt ifrån. (Att jämföras med
publicering i telefonkatalogen samt sökning på eniro, dvs. telekatalogen på internet)

§ 17

Mötets avslutande.
Stämmans ordförande tackade för förtroendet samt visad uppmärksamhet och överlämnade
ordet till föreningens ordförande som tog tillfället i akt att avtacka avgående
styrelseledamöter samt revisor med blommor.
Stämman besöktes av 35st röstberättigade medlemmar varav 2st hade fullmakt från annan
medlem, totalt 37 röster.
Vid protokollet

Justeras

______________________
Pelle Zachau

_____________________
Anna Torstensson

Protokoll från ord. föreningsstämma 2006-03-26

_________________
Ann Zachau
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