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Kolviks samfallighetsforening

Protokoll fran arsmote 2010

Plats: Stora Hemmestaskolans matsal
Tid: Sondagen den 21 februari 2010 kl. 10.00

1 Arsmotet oppnande
Samfallighetens Ordforande Bosse Cederlund halsade alia valkomna och forklarade
motet oppnat.

2 Fragan om arsmotet ar behorigt utlyst besvarades med Ja av stamman.

3 Val av funktionarer vid motet
a) Till ordforande valdes Maurio Fincken.
b) Till sekreterare valdes Petra Sorme.
c) Till justeringsman tillika rostraknare valdes Birgitta Lunden och Hasse Lindquist.

4 Bestammande om tid och plats for protokolljustering och om bur protokollet skall
tillstallas medlemmarna
Protokollet justeras torsdag den 25/2 kl hos Petra Sorme, Tegelstigen 16. Protokollet
kommer art laggas ut pa hemsidan (www.kolvik.com). De som vill ha utskick per post
antecknade det pa rostlangden.

5 Dagordningen faststalldes
Dagordningen godkandes. Under ovriga fragor lades till att informera om
grannsamverkan.

6 FastMlIande av rostlangd dvs. avprickning i debiteringslangd och godkannande
av fullmakter
En fullmakt har inkommit. Debiteringslangden fastalldes. Framkom att det aven
skulle skrivas upp pa rostlangden om protokoll onskas utskickat.

7 Behandling av verksamhetsberattelsen och resultatrapporten for det gangna
verksamhetsaret
Ekonomisk redogorelse firms pa hemsidan att hamta, eller har blivit hemskickat efter
onskemal. Bosse Cederlund laste igenom verksamhetsberattelse for ar 2009. Beslut
om godkannade av verksamhetsberattelse och resultatrapport besvarades med Ja.

8 Behandling av revisionsberattelsen samt faststallande av balansrakning och
resultatrakningen
Revisionsberattelsen lastes upp av arsmotets ordforande. Faststalldes enligt
revisorernas forslag. Balansrakning och resultatrakningen lastes upp av
Samfallighetens kassor, Mari Macklin. Underskottet for 2009 hanror fran att arsmotet
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2009 godkande budgeten med ett underskott, vilket anvants for projektering av
samfallighetens vagar vilket aven genomfOrts.

9 Fragan om ansvarsfrihet for styrelsen
Stamman beviljade ansvarsfrihet for styrelsen.

10 Beh a lulling av inkomna arenden och motioner;

11 Motion om bryggor inkommet fran Daniel Backstrom

Ordforande laste motionen som aven lamnats ut i papperskopia vid arsmotet. Forslag
fran styrelsen ar att avstyrka att ordningsreglerna andras, emellertid kan det vara
lampligt att, om en bitplatsinnehavare inte anvander platser under sasongen,
foreningen hyr ut den och arsavgiften aterbetalas, forutom en administrativ avgift.
FOrslag att arsmotet uppdrar at styrelsen att undersoka om detta ar mqjligt att
genomfora och om sa ar fallet andra §8 enligt ovan.
Forslaget till arsmotet svarade av stamman med Ja.

12 Framstallningar fran styrelsen

a, Stadgeandring
Forslag fran styrelsen har gatt ut till medlemmarna att andra §32 i foreningens
stadgar. Detta for att den ska 6'verensstamma med Lantmateriets normstadgar.
Forslag till ny text ar: "Den som underlatit att i ra'tt tid fullgcira sin bidragsskyldighet,
far ej utova rostratt innan han fullgjort vad han eftersatt" .
Forslaget besvarades med ett Ja av stamman.

Styrelsen foreslar att styrelsen utokas med en person till 7 ordinarie ledamo'ter.
Dennes uppgift ar att vara informations och IT-ansvarig.
FOrslaget besvarades med ett Ja av stamman.

13 Ersattning till styrelsen och revisorerna
Oforandrat fran 2009. Detta godkandes av stamman.

14 Styrelsens forslag till verksamhet, utgifts- och inkomststat samt
debiteringslangd
Bosse Cederlund laste upp forslag fran styrelsen att utoka uttaxeringen med 100 kr
per andelstal. Fo'rslaget godkandes av stamman. Aven utgifts- och inkomststat samt
debiteringslangd godkandes av stamman.

15 Val av styrelse, styrelseordforande och suppleanter
Fo'rslag pa nya styrelsemedlemmar lastes upp av valberedningen. Som forslag lades
fram;

a) 2 ordinarie styrelseledamoter for nastkommande 2-arsperiod:
Anna Svensson valdes som ordforande av stamman. Tony Merlin
valdes som ordinarie styrelseledamot.
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16 Val av revisorer och s upp leant
Forslag pa pa revisor och suppleant lastes upp av valberedningen. Som forslag lades
fram;
c) 1 styrelsesuppleant for nastkommande 2-arsperiod:

Peter Wetterstrand

d) 1 ordinarie revisor for nastkommande 2-ars period:
Rolf Thelander

17 Val av valberedningen, 2 personer

Som forslag lades fram att nuvarande valberedning sitter kvar kommande
verksamhetsar. Valberedningen bestar av Camilla Lindman, Camilla Carlbom.

Forslagen besvarades med ett Ja av stamman.

18 Ovriga fragor

Information om grannsamverkan: Thomas Macklin informerade om hur
grannsamverkan i Kolvik fungerar idag. Om det ar nagon som vill vara med pa listen
som skickas ut kontinuerligt sa ar det Thomas som ar sammankallande. Denna lista
kommer aven finnas en lank till pa hemsidan.
Thomas informerade vidare att det finns en markpenna hos honom som tillhor
samfalligheten. Denna finns och lana hos honom.

Vad bander med angbatsbryggan: Fraga togs upp om nagot kommer ske nagon
upprustning av angbatsbryggan (Kronbryggan). Bryggfogden tog pa sig att se om vi
kan gora nagra forbattrningar och ge forslag till stamman vid nasta arsmote.

Vad bander med vara vagar? Styrelsen svarade med att det kan idag ej goras
mycket pga. att planforslaget ej har hunnit laga kraft. I samband med att kommun
lagger ner VA, kommer samfalligheten forbattra vagarna. For 6'vrigt invantas pa att
planforslaget ska hinna laga kraft. Bosse informerade aven att det rader viss
osakerhet kring hur stor del av de luftburna elledningarna som kommer att gravas
ned av Vattenfall.

Fraga gallande batplatser/bad plats; Forslag togs upp av medlem att ej ha
batplatser vid badplatserna. Styrelsen informerade stamman att i samband med
planforslaget har Styrelsen sokt tillstand for att utdka vattenomradet. Dessvarre fick
vi avslag, sa tyvarr kan vi ej flytta bryggorna.

Plogning: Det kom upp forslag och klagomal angaende plogningen i vinter.
Styrelsen informerade att dessa ska skickas till Styrelsen via infQ@kolyik. com sa tar
Styrelsen upp det med enterprenad.

Tidssperspektiv med vSgarbete: Styrelsen informerade att de tyvarr ej fatt nagra
tidpunkter utlysta av kommunen annu. Nar det sker kommer det att kommuniceras
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till medlemmarna via hemsida.

Staddag
Det beslutades att sondagen 25/4 eller 16/5 kommer det ske varstadning. Senate
datum lades till beroende pa om snon forsvunnit till den 25/4. Information kommer
att kommuniceras ut till medlemmar via hemsida samt satta upp skyltar i omradet.

Meddelande om plats dar arsmotesprotokollet skall hallas tillgangligt
Detta kommer finnas via hemsida samt hos ordforande och sekreteraren. Det
beslutades att de som vill ha det utskickat skriver upp det pa rostlangden.

Ordforanden avslutade motet.

Justeringsman (Birgitta Lunden) Justeringsman (Ha^ Lindquist)

Vid protokollet:

Petra Sorme


