Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets sammanträde 2013-08-25:
Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 16.
Närvarande: Sune Andersson, Alf Svärd, Stig Bengtsson, Charlotte Löfgren, Carina Cosmo, Fredrik
Nylén, John McCall, Per Larsson och Bo Lundin .
§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§2 Dagordningen godkändes.
§3 Ekonomi:
Kassören redovisade resultatet från föregående verksamhetsår och styrelsen kunde glädjas åt ett
överskott på 106 000 kr.
Därefter arbetades ett budgetförslag fram som presenteras till årsmötet.
Kommentarer till budgetförslaget skrivs av kassören och godkänns av ordföranden.

§ 4 Inför årsmötet:
Stig har bokat Laxnegården.
Sune frågar Göran Benedicks om han är villig att vara ordförande vid mötet.
Sune brygger kaffe och ordnar termosar.
Lotta och Carina ordnar smörgåstårtor och utensilier i form av papptallrikar m.m.
Lotta ordnar dator och projektor.
Fredrik tillser att samtliga deltagare prickas av i matrikeln och erhåller ett grönt och ett rött kort för
röstning samt samlar in fullmakter.
Elin Fransson från Gnesta kommun samt Lerbro entreprenad bjuds in till kl.11:30 som första punkt på
dagordningen efter formalia.
Per skriver propositioner från styrelsen angående avverkning samt bryggor.
§5 Inkomna motioner:
Ett flertal motioner har inkommit och behandlades av styrelsen.
Motionerna finns med i sin helhet i kallelsen till årsmöte med styrelsens
kommentar/ställningstagande.
En motion hade inkommit efter motionstidens slut och behandlades därför ej. Motionsställaren har
underrättats om detta.

§6 Övriga frågor:
-

Bo Lundin meddelade att han kommer flytta till Kramfors om ett år och att han därmed gör
sitt sista år som ansvarig för vatten i samfälligheten.
Bo Lundin meddelade också ändring av andelstal från 2 till 1 då han kommer ändra sin
folkbokföringsadress till Kramfors redan nu.
Traktorn är på reparation och det har visat sig att en kolv hade havererat. Delar är beställda
från USA och slutnotan beräknas bli högst rimlig i förhållande till traktorns värde.
Gäddvägen 10 byter ägare 1 september.

§7 Information från valberedningen:
Anna Kelly från valberedningen närvarade under en stund och berättade om valberedningens arbete.
Anna Kelly efterlyste samtidigt nya (eller nygamla) intressenter till styrelsen och önskar att alla ska
tänka till om de själva är intresserade eller vet någon som skulle vara lämplig för detta stimulerande
arbete.
§8 Nästa möte: sker direkt efter årsmötet på Laxnegården 2013-09-28.
§ 10 Mötet avslutades med stort tack till värden för elegant serverad utspisning och budgetarbete.

Svinsjö Gård, dag som ovan

Sune Andersson
Ordf.

Fredrik Nylén
Sekr.

