2007-04-01

PROTOKOLL
fört vid Svanviks Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma 2006-04-01.
Plats:

Svanviks Lada

Tid: 12.00-13.30

§ 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.
Tommy Torstensson valdes till sekreterare för stämman.

§ 5

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman.
Margareta Börjesson och Johan Lundin valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

§ 6

Godkännande av kallelsen.
Kallelsen godkändes.

§ 7

Styrelsens och revisorns årsberättelser.
Verksamhets och revisionsberättelse för 2006 godkändes..

§ 8

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

§ 9

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

§ 10
§ 10.1

Information från styrelsen.
Arbetsdagar : Två stycken arbetsdagar ska hållas under året, 28 april kl.10.00 och 27
oktober kl. 10.00.

§ 10.2

Hemsidan: Magnus Hællquist, som informerade om hemsidan får en eloge för mycket bra
uppföljning av reningsverksbygget.

§ 11

Beslutades att upptaga lån hos Orust Sparbank att ersätta byggnadskreditivet.
Samfälligheten tecknas av kassör och ordförande i förening.

§ 12

Beslutades att förändra/sänka underhålls och förnyelsefond för reningsverket i Svanvik,
kommer att ingå i 2008 års budget.

§ 13

Beslutades att inrätta underhålls och förnyelsefond för vägarna i Svanvik, kommer att ingå
i 2008 års budget.

§ 14

På grund av ovanstående beslut, beslutades att ändra § 12 i stadgarna.

§ 15

Beslutades att godkänna framlagt budgetförslag och utdebitering .

http://www.svanvik.com

§ 16

Val av styrelse

§ 16.1

Till ordförande valdes Tommy Torstensson 1år

§ 16.2

Nyval ordinarie styrelsemedlem , Johan Lundin 2 år
Omval ordinarie styrelsemedlemmar Tommy Torstensson, Ahmed Siyam. 2 år

§ 16.3

Val av suppleanter 1 år . Lars Svensson, Marika Grunden, Magnus Hællquist

§ 17

Val av revisorer, på vardera 1 år.

§ 17.1

Omval ordinarie: Karl Anders Augustsson och Dag Hersle .

§ 17.2

Nyval suppleanter: Laila Lundqvist Berglund och Hans Berglund.

§ 18

Val av valberedning 1 år:
Omval: Kaj Utberg och Tage Bengtsson

§ 19

Övriga frågor

§ 19.1

Besvär över fotbollsmålets placering på grönområdet vid Byhusen. Frågan hänskjuts till
styrelsen.

§ 19.2

Motion från Tage Bengtsson. Föredrogs muntligt av Tage bengtsson och inkluderar
flera frågeställningar angående skötseln av samfällighetens grönområden och de principer
för skogsvård som kommunen tillämpar. Frågan hänsköts till styrelsen för ytterligare
utvärdering.

§ 19.3

Roteombudens betydelse i fråga om skötseln av samfällighetens grönområden .
Frågan hänskjuts till styrelsen.

§ 19.4

Informerades om indraget bidrag för badplatsen

§ 20

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 är riktigt att publicera personer på hemsidan om de finns omnämnda
i protokollet och om de uttryckligen inte sagt ifrån.

§ 21

Mötets avslutande.
Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet samt avtackade
avgående styrelseledamöter.
Stämman besöktes av 28 st röstberättigade medlemmar
Vid protokollet

Justeras

______________________
Tommy Torstensson

_____________________
Margareta Börjesson

Protokoll från ord. föreningsstämma 2006-03-26

_________________
Johan Lundin
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