
Kolviks samfallighetsforening

Protokoll fran arsmote 2009

Plats: Stora Hemmestaskolans matsal
Tid: Sondagen den 15 februari 2009 kl. 10.00

Motets oppnande
Ordforande Lars Ahlenfalk halsade alia valkomna och forklarade motet 6'ppnat.

Fragan om arsmotet ar behorigt utlyst besvarades med Ja.

Val av funktionarer vid motet
a) Till ordforande valdes Lars Ahlenfalk.
b) Till sekreterare valdes Petra Sorme.
c) Till justeringsman tillika rostraknare valdes Lisa Rennerstedt och Monica

Ljungberg.

Bestammande om tid och plats for protokolljustering och om hur protokollet
skall tillstallas medlemmarna
Protokollet justeras mandagen den 23/2 kl 19.00 hos Petra Sorme, Tegelstigen 16.
Protokollet kommer att laggas ut pa hemsidan (www.kolvik.com). De som vill ha
utskick per post antecknade det pa deltagarlistan. Bestamdes aven att protokollet ska
skrivas som ett beslutsprotokoll och inte diskussionsprotokoll.

Dagordningen faststalldes
Det yrkades att dagordningen andrades. Att punkt 10 behandlas innan punkt 9.
Under ovriga fragor lades till att informera om grannsamverkan.

Fastallande av rostlangd dvs. avprickning i debiteringslangd och
godkannande av fullmakter
Tva fullmakter har inkommit. Debiteringslangden fastalldes. Framkom att det
aven skulle skrivas upp pa rostlangden om protokoll onskas skickas ut per post.

Behandling av verksamhetsberattelsen och resultatrapporten for det
gangna verksamhetsaret
Ekonomisk redogorelse finns pa hemsidan att hamta ner, eller har blivit
hemskickat efter onskemal. Ekonomiska redogorelsen lastes igenom.
Fraga stalldes varfor budgeten overskridits da det galler vagarna. Styrelsen
svarade att det ar dalig kvalite pa vara vagar och de halls vid liv pa
den lagsta nivan. Det ar tva vagavsnitt som fick gravas ur ordentligt som inte var
beraknat i budgeten. Det gallde Furubacksvagen samt vagen vid Kolviks brygga.
Beslut om godkanannade av verksamhetsberattelse och resultatrapport
besvarades med Ja.



8 Behandling av revisionsberattelsen samt faststallande av balansrakning och
resultatrakningen
Revisionsberattelsen lastes upp av revisorn, Hans Ericsson. Fastalldes enligt
revisorernas forslag och att det ar redogorelsen som galler.

10 Behandling av inkomna arenden och motioner;

motion om tradfallning fran Lovenborg
Styrelsen laste motionen som aven lamnats ut i papperskopia vid arsmotet
av Lovenborg. Forslag fran styrelsen ar att arendet overlamnas till
styrelsen tillsammans med fastighetsagaren art bestamma vilka trad som
ska fallas. Det beslutades att det ar max 5 si. trad det galler.
Stamman beslutade Ja.

- motioner fran Kristina Rennerstedt
Styrelsen laste upp motion som galler en stadgeandring av paragraf 5.
Att styrelseprotokoll ska vara tillgangliga for alia.
Det beslutades om votering i denna fraga. Resultatet var;
27 st. godkannande, 38 avslog. Det innebar att motionen avslogs. Det
beslots att det kommer finnas kort information pa hemsidan efter varje
styrelsemote som sekreteraren sammanfattar.

a) Att styrelseprotokollen skall pa begaran tillstallas medlemmarna
(stadgeandring)
Svar pa denna punkt finns ovan.

b) Att detaljerat beslutsunderlag tillstalles medlemmarna infor
stammobeslut
Styrelsens forslag till detta ar att det kommer tillstallas battre
beslutsunderlag innan arsmote. Styrelsens forslag besvarades med Ja.

c) Att medlemsforteckning skall hallas tillganglig for
medlemmar
For det kravs en stadgeandring. P.g.a. kanslig information for en del
medlemmar foreslog styrelsen ett nej till detta. Forslaget besvarades
med Ja.

d) Att hemsidan kontinuerligt uppdateras
Styrelsens forslag ar att informationen som ska ut ar vasentlig. Den
uppdateras sa snart som mojligt pa hemsidan och att den
kommunikationskanalen anvands mer frekvent. Det kommer dock inte att
tillsattas ytterligare resurser.
Forslaget besvarades med ett Ja av stamman.

Motion fran Lasse Dahlof
Motionen lastes upp.
Forslag fran styrelsen var att forbattring av vagarna kommer att laggas till i
arsredovisningen sa lange det ar aktuellt. All officiell handling kommer
aven laggas ut pa hemsidan da det skickas till kommun eller annan instans.
Forslaget besvarades med ett Ja av stamman.



Ansokan om ny anlaggningsforattning
Punkt 11 angaende anlaggningsforrattning besvarades aven pa under derma
punkt.

Ansokan om anlaggningsforattning innebar att forbattra vagaraa.
Styrelsens forslag ar att utforma och projektera en kostnadsberakning till
ett nytt forslag. Ordningen for att skicka in en anlaggningsforattning ar att
ansokan skickas in for att samfalligheten ska fa stalla sig i ko. Efter detta
utreds vad som ska goras. Nar utredningen ar klar sa kommer samtliga
fastighetsagare kallas till extra mote. Forslaget om ansokan ska skickas in
besvarades med ett Ja .

9 Fragan om ansvarsfrihet for styrelsen
Beviljades.

11 Framstallning fran styrelsen

Mandat for styrelsen att teckna ledningsavtal
Detta innebar att Styrelsen har mandat att skriva pa markavtal for
avtal angaende det som ska gravas i omradet.
Forslaget besvarades med ett Ja av stamman.

12 Granskning och faststallande av foreliggande forslag av verksamhetsaret
2009

a) Atgardsprogram
Kommande arbeten fran verksamhetsberattelsen kommer att
innebara att det inte kommer att goras mer an vad som maste
goras. Arbetsplanen godkandes av stamman.

b) arvode till styrelsemedlemmar och revisorer
Oforandrat fran 2008. Detta godkandes av stamman.

c) Fastallande av batplatsavgifter samt sista dag for inbetalning
Forslag att det ar enligt forra sasongen och att sista dagen for
betalning ar 30/4. Forslaget besvarades med ett Ja.

d) Utgifts- och debiteringslangd
Forslag av styrelsen firms med i verksamhetsberattelsen. Forslaget
godkandes av stamman.

e) Utdebitering och debiteringslangd
Forslag fran styrelsen ar att det debiteras som tidigare ar. Beslut
godkandes av stamman.

f) Senaste inbetalningsdag for uttaxerade avgifter jamte dag da
styrelsen skall foranstalta om indrivning av resterande
Forslag fran styrelsen ar att sista inbetalningsdag ar 30/4.
Paminnelse kommer sedan skickas ut efter en manad.



Efter 2 manader skickas det till kronofogden . Beslut godkandes av
stamman.

13 Val av
a) 3 ordinarie styrelseledamoter for nastkommande 2-arsperiod:

Petra Sorme, Michael Ahlsen, Michael Salin
b) 1 styrelsesuppleant for nastkommande 1-arsperiod: Mari Macklin
c) 1 styrelsesuppleant for nastkommande 2-arsperiod: Per Blomberg
d) 1 ordinarie revisor for nastkommande 2-ars period: Torbjorn

Gothenby
e) 1 revisorsuppleant for nastkommande 2-ars period: Johan Bynke
f) Valberedning (2 personer) jamte utseende av sammankallande:

Camilla Lindman, Camilla Carlbom
g) Ordforande for 2009: Bo Cederlund.

14 Ovriga fragor
a) uppdrag fran 2008 ars mote. Farthinder, trapp till bad. Farthinder

pa Hasselbacken kommer art tas upp separat med den nya
styrelsen. Rapport fran styrelsen godkandes.

b) Dag for varstadning: Det beslutades att lordag 25/4 kommer att
vara varstadardag.

c) Hemsidan: avklarat i tidigare punkt ovan.

d) Information om grannsamverkan: Thomas Macklin informerade
om hur grannsamverkan i Kolvik fungerar idag. Om det ar nagon
som vill vara med pa listan som skickas ut kontinuerligt sa ar det
Thomas som ar sammankallande. Denna lista kommer aven finnas
en lank till pa hemsidan.

e) Detaljplan: Om det gar som planerat ar detaljplanerna klara till
sommaren. Vatten och avlopp projekteras fortfarande samt offerter
kommer och tas in av kommunen till sommaren. Arbetet kommer
tidigast starta till hosten.



15

16

Meddelande om plats dar arsmotesprotokollet skall hallas tillgangligt
Detta kommer finnas via hemsida samt hos sekreteraren.

Ordforanden avslutade motet.

Justeringsman

Vidssrotokollet:


