Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Stenlidens samfällighetsförening
27 mars 2012
Närvarande: Se bilaga 1
1.

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mikael Kolk

2.

Val av ordförande och sekreterare för stämman
Mikael Kolk valdes till ordförande vid stämman och till sekreterare valdes Tomas Bergström.

3.

Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Johannes Harlin och Johan Lindholm.

4.

Styrelsens och revisorernas berättelse, ekonomirapport
Samtliga föreningsmedlemmar hade med kallelsen, tillställts verksamhetsberättelsen, resultatoch balansräkning, samt revisorernas berättelse. Ordförande Mikael Kolk gick igenom
verksamhetsberättelsen.
Kenneth Erskog redogjorde för resultat- och balansräkningarna för de båda anläggningarna 1
och 2. Stämman beslöt att:
• Fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2011 för samfällighet 1.
• Fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2011 för samfällighet 2.
Kommentar från medlem, angående att kostnader för arvoden inte har fördelats mellan
samfällighet 1och 2, alla kostnader för arvoden tas idag av samfällighet 1.
En fråga ställdes angående att det står preliminär på resultatrapporten, som medlemmarna fått
till stämman, enligt kassören är det möjligt att det kan komma förändringar i samband med
stämman och att därför hålls resultat och balansräkningen öppen, efter stämman låses dessa.

5.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

6.

Inkomna motioner
Inga inkomna motioner.

7.

Förslag från styrelsen
Styrelsen har tagit fram ett förslag till fördelning av hyra mellan samfällighet 1 och 2,
förslaget skickades ut till medlemmarna tillsammans med kallelse och övriga dokument.
Ordförande redogjorde för förslaget, som därefter godkändes enhälligt.

Sida 1

8.

Ersättning till styrelse, revisorer och extern kassör
Det blev en diskussion om arvodet till styrelsens medlemmar, förslaget till arvode till
styrelsemedlemmar är 300 kr per möte, detta godkändes av stämman.
Styrelsen fick i uppdrag att fördela kostnader för arvoden mellan samfälligheterna till nästa
år.
Stämman godkände att i ersättning till revisorer skall det utgå 900 kr.

9.

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011
Samtliga föreningsmedlemmar hade med kallelsen tillställts förslag till budget.
Kenneth Erskog redogjorde för budget för Samfälligheterna.
Kort om Samfällighet 1:
Planerad reparation och underhåll är: Sand till lekplatser, skogsvård, planteringar mot
Slättenvägen, asfaltsarbeten.
Avskrivningarna består av armatur i området och inköpt snöslunga.
Det blev diskussion om plantering längs Slättenvägen, ett förslag var att styrelsen lägger ut
två förslag på hemsidan, ett annat är att område 6 och 7 tar fram förslag. Man enades om att
styrelsen tar med sig frågan och tar fram förslag
Budget för samfällighet 1 godkändes och medlemsavgiften fastställdes till 2 400 kr för år
2013.
Kort om Samfällighet 2:
Planerad reparation och underhåll är: Asfaltarbeten, komplettering av lås, renovering av
garagetak och byte av portar. Arbetet med att renovera garagen, är omfattande, det kan bli
nödvändigt att låna pengar.
Budget för samfällighet 2 godkändes och medlemsavgiften fastställdes till 2 400 kr för år
2012.
Kommunen kommer att höja vattenavgiften från 17,50 kr/m3 till 18,00 kr/m3.

10.

Val av styrelsen och styrelseordförande
Till ledamöter i styrelsen utsågs:
Kvarter 1: Johan Lindholm, Byamansvägen 25
Kvarter 2: Mats Andersson, Hemmansvägen 10
Kvarter 3: Klas Nilsson, Mantalsvägen 6
Kvarter 4: Tomas Bergström, Sättingsvägen 40
Kvarter 5: Gunnar Hall, Sättingsvägen 32
Kvarter 6: Peter Wahlgren, Sättingsvägen 6
Kvarter 7: Johannes Harlin, Hemmansvägen 1
Kvarter 8: Mikael Kolk, Hemmansvägen 31
Stämman utsåg Mikael Kolk till styrelsens ordförande.
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Vald på två år 2011
Nyval två år
Vald på två år 2011
Vald på två år 2011
Nyval två år
Vald på två år 2011
Nyval två år
Omvald två år

11.

Val av revisorer och revisorssuppleant samt extern kassör
Till revisorer utsågs
Ulf Högberg, Mantalsvägen 2
Mats Liljedal, Hemmansvägen 37

Omval 1 år
Nyval 1 år

Till revisorssuppleant utsågs
Roger Holmsten Hemmansvägen 19

Omval 1 år

12.

Val av valberedning
Enligt årsstämman, utses ingen valberedning, styrelsen har istället uppdraget att hitta nya
ledamöter till styrelsen.

13.

Övriga frågor
Peter Wahlgren informerade om arbetet med ny hemsida.
Johan Lindholm berättade om BUS, mer finns att läsa på kommunens hemsida:
http://www.partille.se/Demokrati/Organisation/Kommunala-rad/barn-ochungdomssamverkan-bus-i-partille
Mikael informerade om att avstängningsventilerna vid vattenmätaren är av osäker kvalitet,
dessa bör bytas ut, det är medlems enskilda egendom och föreningen har alltså inget ansvar
för dessa, mer info om detta kan fås av styrelsen.
En medlem tog upp frågan om parkering av bilar på Hemmansvägen, efter det nya förbudet
med 10 meter på var sida om gångvägar i området, har många börjat parkera högre upp i
backen närmare husen, man önskar att styrelsen uppmanar boende i området att parkera
bilarna på sina parkeringsplatser i första hand.
En medlem menar att vissa medlemmar struntar i att skotta de delar som inte hör till
fastigheten, men som föreningens medlemmar har ansvar för, det här problemet har funnits i
många år. Viktigt att informera nyinflyttade om ytterligare ansvarsområden förutom att ett
förslag är att köpa tjänsten snöröjning.

14.

Stämmoprotokollets tillgänglighet
Protokoll från årsstämman delas ut till samtliga medlemmar, det kommer även att publiceras
på föreningens hemsida, när den blivit färdigställd

15.

Stämmans avslutande
Ordförande Mikael Kolk förklarade stämman avslutad.

Tomas Bergström
Sekreterare

Mikael Kolk
Ordförande

Johannes Harlin
Justerare

Johan Lindholm
Justerare

Sida 3

