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Kolviks samfällighetsförening 
  

Protokoll från extra medlemsmöte 2010 

 

Plats:  Hembygdsgården 

Tid:    Söndagen den 24 oktober kl. 10.00-13.00 

   

    

 

     

 

1 Mötes öppnande 

Samfällighetens Ordförande Anna Anderman hälsade alla välkomna och förklarade  

mötet öppnat. 

 

2 Frågan om årsmötet är behörigt utlyst besvarades med ja av stämman. En medlem 

kommenterade att de handlingar som ligger till grund för beslut bör finnas tillgängliga för 

medlemmarna i framtiden vilket noterades av styrelsen. 

 

3 Röstlängd upprättas 
Faställande av röstlängd dvs. avprickning i debiteringslängd och godkännande av 

fullmakter. 96 röstberättigade. 

Inga fullmakter hade inkommit. Röstlängden faställdes där alla medlemmar som 

närvarande prickade av sig på debiteringslängden efter sin fastighetsbeteckning.  

 

4 Val av ordförande för medlemsötet 

Valdes sittande, Anna Anderman. 

 

5 Val av sekreterare för medlemsmötet 

Valdes sittande, Petra Sörme. 

 

6 Val av två personer att vara justeringsmän och rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mari Macklin och Gunnar Sundqvist. 

 

7 Styrelsen föreslår att medlemsmötet beslutar att godkänna 

 

a. Att styrelsen tecknar ledningsavtal med kommunen och berörda nätägare 

Medlemsmötet tillstyrkte förslaget. Beslutet fattades enhälldigt. 

 

b. Att styrelsen ansöker om förättning hos lantmäteriet 

Medlemsmötet tillstyrkte förslaget. Beslutet fattades enhälldigt. 

 

c. Att styrelsen anlitar en projekt-/byggledare som på plats kommer att beställa 

erforderliga åtgärder i enlighet med projektplanen. Arbetet under 2010 omfattar 

rekrytering och förberedande arbete. Kostnader uppkomna under 2010 kommer att 

belasta underhållskonto. 

Medlemsmötet föreslog en kompletterande skrivning som anger ett kostnadstak för 2010. 

Styrelsen föreslog en kompletterande skrivning ” Kostnader uppkomna under 2010 

kommer att belasta underhållskontot med högst 150.000 kronor. Medlemsmötet tillstyrkte 
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styrelsens förslag med ovanstående komplettering. Beslutet fattades enhälligt.   

 

d. Att styrelsen i en skrivelse till Trafiverket begär en revidering av bidragsvägarna 

samt särskilt investeringsbidrag för planerande förbättringar  

Medlemsmötet tillstyrkte förslaget. Beslutet fattades enhälligt.  

 

e. Att styrelsen i en skrivelse till kommunen kräver att kommunen vidtar erforderliga 

åtgärder så att Kolvik samfällighetsföreings vägområde tas bort från det kommunala 

väghållningsområdet. Om kommunen inte vidtar några åtgärder ska kommunen 

ersätta samfälligheten för det bidragsbortfall som det kommunala 

väghållningsormådet medför.  

Medlemsmötet tillstyrkte förslaget. Beslutet fattades enhälligt.  

 

f. Att styrlsen har mandat och fälla de träd som är uppmärkta på samfällighetens 

område.  

Medlemsmötet tillstyrkte förslaget. Beslutet fattades enhälligt. 

 

8 Meddelande om plats där medlemsmötetsprotokolet skall hållas tillgängligt 

 

 Protokollet justeras söndag den 7/11  hos Petra Sörme, Tegelstigen 16. Protokollet 

kommer att läggas ut på hemsidan (www.kolvik.com).  

 

     9 Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------  -------------------------------------------------

Justeringsman (Mari Macklin)   Justeringsman (Gunnar Sundqvist)  

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

---------------------------------- 

Petra Sörme 

http://www.kolvik.com/

