Årsstämma2006
Protokoll, fört vid ordinarie årsstämma med Stenlidens Samfällighetsförening
28 mars 2006

Närvarande: Se bilaga 1.

1

Stämman öppnas
Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Kent Eklund.

2

Val av ordförande och sekreterare för stämman
Kent Eklund valdes till ordförande vid stämman och till sekreterare valdes Kenneth
Erskog.

3

Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Åke Karlsson och Arne Rydberg.

4

Styrelsens och revisorernas berättelse, ekonomirapport
Samtliga föreningsmedlemmar hade med kallelsen tillställts verksamhetsberättelse
samt revisorernas berättelse.
Styrelsen kommenterade föreliggande verksamhetsberättelse.
Claes Hällqvist redogjorde för resultat- och balansräkningarna för de båda
anläggningarna (1 resp. 2).
Kent Eklund föredrog revisorernas berättelse.
Stämman beslöt godkänna styrelsens berättelser och fastställa balansräkningarna för
2005.

5

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005

6

Ev inkomna motioner
Inga inkomna motioner förelåg.

7

Förslag från styrelsen
Inga förslag från styrelsen förelåg för behandling. Principdiskussion egen
arbetsinsats/köpta tjänster behandlades i punkt 9.

8

Ersättning till styrelse, revisorer och extern kassör
Stämman beslöt att till styrelse, revisorer och extern kassör skulle utgå samma
ersättning som föregående år. Beloppen är 800 kr till förtroendevalda samt webmaster
och 10000 kr till den externe kassören.

9

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2006
Samtliga föreningsmedlemmar hade med kallelsen tillställts verksamhetsplan samt
förslag till budgetar.
Claes Hällqvist gick igenom förslagen till budget för de båda samfälligheterna. Efter
diskussion beslöt stämman att för planterings och förbättringsarbeten för området mot
Slättenvägen samt korsningarna Hemmans, Mantals och Sättingsvägen mot
Slättenvägen avsätta 150000 kr i budget. Särskilt betonades att säkerheten skulle
prioriteras och att det blir snyggt och bra förutsättningar för löpande underhåll Skulle
eventuellt större behov finnas kallar styrelsen till nytt möte. Vidare följde en
principdiskussion om eget arbete på städdagar jämfört med inköp av externa tjänster.

Stämman beslöt att uppdra åt styrelsen att utarbeta en plan för egna arbetsinsatser
för de viktigaste områdena.
Stämman godkände budgetar för och verksamhetsplan för de båda samfälligheterna
innebärande en medlemsavgift på 1700 kr för anläggning 1 resp 1200 kr för
anläggning 2.

10

Val av styrelse och styrelseordförande
Till styrelseordförande utsågs
Ove Boudin, Sättingsvägen 34 (Kv. 5)

Nyval 2 år

Till ledamöter i styrelsen utsågs

11

Barbro Westman, Hemmansvägen 49 (Kv. 2)

Nyval 2 år

Gull Holm, Hemmansvägen 3 (Kv. 7)

Nyval 2 år

Göran Sjögren, Hemmansvägen 43 (Kv. 8)

Nyval 2 år

Robert Nilsson, Byamansvägen 37 (Kv. 1)

Vald 2005

Göran Karlsson, Mantalsvägen 7 (Kv. 3)

Vald 2005

Peter Bergagård, Sättingsvägen 64 (Kv 4)

Vald 2005

Val av revisorer och revisorssuppleant samt extern kassör
Till revisorer utsågs
Ragnar Andersson Hemmansv 55

Nyval på 1 år

Karl-Gunnar Guldhed Hemmansv 33

Nyval på 1 år

Till revisorssuppleant utsågs
Roger Holmsten Hemmansv. 19

Nyval på 1 år

Till extern kassör utsågs
Kenneth Erskog Hemmansvägen 35

13

Nyval på 1 år

Val av valberedning
Till valberedning utsågs

14

Thore Rodelius , Hemmansvägen 61

Nyval på 1 år

Ingela Gullberg , Hemmansvägen 5

Nyval på 1 år

Övriga frågor
Framfördes synpunkter på parkeringssituationen på Mantalsvägen. Styrelsen
redovisade den i årsberättelsen framlagda synen på gällande trafikregler

15

Stämmoprotokollets tillgänglighet

Protokollet från årsstämman delas ut till samtliga medlemmar.

16

Stämmans avslutande
Då inget vidare förekom förklarade Kent Eklund stämman avslutad.
Kenneth Erskog
sekreterare
Justeras
Åke Karlsson
Arne Rydberg

Kent Eklund
ordförande

