Protokoll årsmöte 2010, Stångens Samfällighetsförening

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Björn Apelman önskar alla medlemmar välkomna till vår första föreningsstämma
och förklarar mötet öppnat.
2. Upprop
Deltagarlista cirkulerar runt på mötet, 21 fastigheter representerades.
3. Fråga om stadgeenlig utlysning av mötet
Mötet befanns vara utlyst i laga ordning.
4. Val av ordförande för mötet
Mötet valde Björn Apelman till mötets ordförande.
5. Val av sekreterare för mötet
Mötet valde Jenny Längström Elamsson till mötets sekreterare
6. Val av två protokolljusterare
Mötet valde Mats Brodin och Lars-Olof Hansson till protokolljusterare.
7. Val av två rösträknare
Mötet valde Mats Brodin och Lars-Olof Hansson till rösträknare.
8. Verksamhetsberättelse och därav föranledda frågor
Verksamhetsberättelsen är utsänd med kallelsen, ordförande och kassör besvarar
frågor. Önskemål uppkommer om samma rubrik på den ekonomiska verksamhetsberättelsen och budgeten.
9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av Tomas Sjöberg.
10. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2009.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Mötet beslutade att inte förändra arvoderingen
12. Förrättningen
Björn Apelman informerar kort om förrättningen. Tillgångar och fordringar i den
gamla föreningen kommer att föras över till Samfällighetsföreningen. Vi får
information om att förrättningen har kostat ca 112.000 kr, fastighetsägarna
kommer inom kort att få en extra utdebitering då fakturan från Uddevalla
Kommun redan har inkommit.
13. Övriga frågor
-Extra debitering av bom
Styrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte att se över vilken kostnad en bom
Kan tänkas kosta, inom en 5 års-period ska bommen vara på plats.
-Betongbryggan vid ångbåtsbryggan
Styrelsen Björn Apelman ställer frågan om styrelsen kan få i uppdrag att se över
kostnaden för renovering av betongbryggan, då denna på sikt behövs repareras.
Uppdraget godkänns av Samfälligheten.
-Vägområde
Mats Brodin informerar om att från vägkanten och 50cm ut, är det vägområde och
ska hållas fritt för att underlätta snöröjning.
-Ammenäsvägen
Ordförande ställer frågan om styrelsen kan få i uppdrag sända en skrivelse till
Röd- Ammenäs ang. avsmalnande av väg samt BK3 skylt.
-Tillgänglighet/röjning

Då frågan under mötets gång uppkommer ang. röjning av brandvägar och
tillgänglighet till berget vid fd. VikenÄgir samt vägen till Koholmen ska detta ses
över.
-Städdag
Städdag fastställs till lördagen före midsommarafton, 18 juni 2011 kl 10.00
14. Avveckling
Mötet beslutar av avveckla den gamla föreningen.
15. Fastställande av budget och uttaxering
Mötesdeltagarna får budgetgenomgång av Mikael Öjdal, nästa års uttaxering blir
samma som år 2010.
16 . Vid lantmäterimyndighetens möte 2010-05-12: Styrelsen som utses omfattar
perioden fram till sommaren 2011 respektive 2012. Delägarna utser följande
styrelse:
A. Val av ordförande (1 år)
Björn Apelman
B. Val av styrelseledamöter (2 år)
Jenny Längström Elamsson och Cay Fischer.
Val av styrelseledamöter (1 år)
Mikael Öjdal och Jody Miller.
C. Val av två suppleanter (1 år)
Paula Lorentzon-Sjöberg och Magnus Ödman.
D. Val av två revisorer ( 1 år)
Rolf Sääf och Tomas Sjöberg.
E. Val av revisorsuppleant ( 1 år)
Torsten Rosenberg.
F. Val av valberedning bestående av tre personer, varav en
sammankallande ( 1år)
Lars-Gunnar Larsson, Ebbe Johansson och Lena Fischer,
sammankallande är Lars-Gunnar Larsson.
16. Avslutning
Björn Apelman tackar för dagens möte och förklarar mötet avslutat.
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