Svanviks Samfällighetsförening
Svanvik 12 april 2015

PROTKOLL
Fört vid Svanviks Samfällighetförenings ordinarie föreningsstämma 2015-03-29
Plats: Svanviks Lada

Tid: 12.00 – 14.00

§1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande MN öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§3

Val av ordförande för stämman
TB valdes till ordförande för stämman.

§4

Val av sekreterare för stämman
HL valdes till sekreterare för stämman.

§5

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman
CS och MÖ valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

§6

Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.

§7

Styrelsens och revisorernas årsberättelse
Verksamhets- och revisionsberättelse för 2014 godkändes.

§8

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§9

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ersättning enligt framlagd budget godkändes. Beslutet var inte enhälligt. MO
reserverade sig mot beslutet och inkommer senare med skrivelse.

§10

Motion från medlem
Medlemen BM visade bilder och förklarade hur försäkringsbolaget IF kommit fram
till varför Svanviks Samfällighetsförening inte orsakar någon skada. M förklarade
också varför han inte tycker att IF har rätt. (Se motionen, bilaga 1).
BT, som var med vid den nämnda grävningen, motsatte sig att M ens har frågat om
hjälp. Efter en stunds diskuterande med styrelsen och sittande på mötet, beslutade
ordförande att vi skulle rösta om:
SSF ska gå vidare till domstol SSF inte gå vidare till domstol Att vi ska återremittera* frågan -

1 röst
16 röster
11 röster

*När en styrelse eller annat beslutande organ avstår från att fatta beslut, utan i stället skickar
tillbaka ärendet för ytterligare behandling, säger man att de återremitterar ärendet.
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Stämman valde att följa styrelsens förslag om att avslå motionen.

§11

Information från styrelsen

§11.1

Allmän info
En snabb information från styrelsen genomfördes.
MN presenterade den styrelse som satt 2014.

§11.2

Grönområde/Skogsskötsel
Vårt skogsavtal med Orust kommun är inne på sitt sista år. Vi kommer att förnya
avtalet. Vi ska prata med dem så de kommer att plocka upp det virke som ligger och
att de visar sig oftare.
MN informerade också om funderingarna på att få får att beta på några av våra
grönområden för att hålla slyet borta. Ett möte kommer att utlysas om det går att
genomföra.

§11.3

Vägar och diken /underhåll/planer
Vi kommer att belägga vägarna vi håller på med och även garantijobb från tidigare
jobb.
För information, MN fotograferar de jobb som han gör, för minnet och framtida
styrelser.
En önska kom från en medlem om bättre sopning av vägarna. MN tar upp det.

§11.4

VA-planer
SL informerade lite om den smygläcka som finns och som de jobbar vidare med för
att hitta. Han är tacksam för tips.
Under året ska vi lokalisera alla avstängningsventiler som finns. Många är gömda
under jord, gräs eller asfalt. Tacksam om de boende kan hjälpa till att meddela var
den finns på sin tomt.

§11.5

Hjärtstartaren/HLR
AK och LB informerade om hjärtstartaren som finns vid Ladan och om de kurser de
erbjuder boende i samfälligheten.

§12

Vägfonden
Förslag att göra ett uttag från vägfonden på 150 000 kr till kommande
vägrenoveringar i Svanvik. Stämman beslutade om att godkänna uttaget.

§13

Underhåll- och förnyelsefonden VA
Stämman beslutade att göra ett uttag ur fonden på 200 000 kr för planläggning och
utförande av en ny dagvattenledning övre Höjden.

§14

Korrigering av 2014 års stämmoprotokoll §13
Stämman beslutade att godkänna ändringen av §13, 2014 årsmötesprotokoll.
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§13

Text från protokollet 2014:
Styrelsens förslag till budget och utdebitering
Stämman beslutade att godkänna framlagt förslag.

§15

Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat ”budget” och utdebitering
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget.
Debiteringslängden är framlagt på årsmötet enligt 42§ lagen om förvaltning av
Samfälligheter.
Av debiteringslängden framgår det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska
betala och när betalning ska ske.

§16

Val av styrelse

§16.1

Till ordförande valdes, 1 år:

MN

§16.2

Till ledamöter valdes, 1 år:

SL
EH

§16.3

Till ledamöter valdes, 2 år:

MN
MN

§16.4

Till suppleanter valdes, 1 år:

HL
AS

§17

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

TB
TT
MT

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

IJ
TB
TT

§18

§19

Övriga frågor
Misskötsel av tomt. Kan styrelsen/samfälligheten göra något?
Nej, de hänvisar att ta kontakt med Kommunen.
AK tog upp att Västra Götalandsregionen har fel adresser hit till Orust. Uppmanade
alla som har kontakt med dem att kolla upp så försändelser har rätt adress. Se
vidare på hemsidan.
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El-stolpar på p-platser vid Byhusen.
Omfattning av arbetet ska utredas. Befintlig el räcker kanske inte till. Finns det
tillräckligt intresse av de boende? Hur ska kostnaden fördelas?
Ev. kan det vara så att det inte ligger i styrelsens uppdrag att göra det jobbet.
Styrelsen återkommer efter utredningen.
Ett förslag kom in om att ha en färdig mall på hemsidan på hur en motion ska
skrivas.

§20

Meddelande om plats där protokoll finns tillgängligt
Protokollet kommer att sättas upp på anslagstavlorna i området samt läggas ut på
hemsidan www.svanvik.com

§21

Föreningsstämmans avslutande
Stämmans ordförande tackade för förtroendet och visad uppmärksamhet.
Stämman besöktes av 38 st röstberättigade medlemmar.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

__________________
HL

_______________________
CS

____________________
MÖ

