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Protokoll vid föreningsstämma
med Svinsjögårds samfällighetsförening
2017-09-30 på Laxnegården
§1. Stämmans öppnade
Ordförande Fredrik Nylén hälsade medlemmarna välkomna varefter han förklarade mötet
öppnat.
§2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande valdes Philip Winegarner och till sekreterare Ingrid Lindström.
§3. Upprättande av röstlängd
Röstlängd upprättades genom avprickning i samband med inpassering, då också röda och
gröna röstkort delades ut för votering.
§4. Stämmans behörighet
De närvarande medlemmarna ansåg att föreningsstämman var utlyst i laga ordning.
§5. Val av justeringsmän samt rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Karin Brodén Andersson och Yngve Pettersson.
§6. Anmälan av övriga ärenden samt godkännande av dagordning.
Följande övriga ärenden anmäldes:
1. Farthinder på Abborrvägen.
2. Bevara våtmark.
Dagordningen Godkändes
§7. Styrelsens och revisorernas berättelser
Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelsen har delgivits medlemmarna på
årsmötet.
Årets överskott (efter obligatorisk avsättning av 1000 kr till underhållsfonden) uppgår
till 54.578 kr. Styrelsen föreslår att överskottet disponeras så att 50.000 kr förs över till
underhållsfonden och 4.578 kr läggs till det ansamlade överskottet. Om stämman godkänner
dessa åtgärder kommer underhållsfonden saldo att uppgå till 171.682 kr medan det
ansamlade överskottet landar på 129.614 kr.
Revisorerna framförde att den ekonomiska redovisning har förts med god noggrannhet och
funnits vara i god ordning.
Styrelsens årsberättelse godkändes.
§8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna rekommenderade årsstämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-2017.
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§9 Delredovisning från Gallringsgruppen
Anna Kelly presenterade förslaget på gallring för ett öppet landskap i vårt område, se
information på Svinsjögårds hemsida. Kontakter med Länsstyrelsen och eventuell
entreprenör har tagits. Gruppen fortsätter och förslaget väntas bli klart till nästa årsmöte.
Fler deltagare välkomnas till gruppen som nu består av Anna Kelly, Jan Terlecki,
Göran Benedicks, Anders Appelgren och Per Larsson.
§10 Inkomna motioner
§ 10a Motion avseende fotbollsplanen. Motionären Anna Kellys förslag är att flytta
fotbollsplanen och midsommarfirandet till åkern mellan fastigheterna på Forellvägen och
Flundrevägen. Fördelar är mer ”bykänsla” , liv och karaktär. Uppskattning av kostnad för att
anlägga gräsplan är runt 200.000 kr. Förslaget behöver flera år att förberedas och bygger på
intäkter från tex tomtförsäljning.
Anna önskar få synpunkter från Årsmötet och en indikation på om det är ett bra förslag.
Ungefär hälften av de närvarande på stämman var positiva till förslaget.
§ 10b Tomtförsäljning Motionären Anna Kelly föreslår att vi påbörjar en utredning om
möjligheten att stycka av tomtmark. Området ifråga är det som omger midsommarängen
och fotbollsplanen. Processen är långsiktig över kanske 10 år.
Läs vidare hela motionen i Kallelse till Årsmöte 2017.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att vid nästa möte utse en arbetsgrupp till motion §10b.
Anna Kelly sammankallande, Fredrik Hansson, Lars-Erik Johansson, Lennart Sandebjer och
Karin Brodén Andersson anmälde sig till gruppen.
§11. Ersättning till styrelsen och revisorer samt tillsynsmän/funktionärer
Stämman godkände styrelsens förslag om oförändrat arvode.
avgifter
Avgift per andel blir 4600 kr
Stämman godkände förslaget.
§12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd och
avgifter
Kassören John McCall presenterade budgeten.
•

Inför kommande upprustning och förnyelse av vattenreningsanläggningen föreslår
styrelsen ett överskottsmål på 50.000 kr (motsvarande 400 kr per andel). Styrelsen
avser att inkomma med en proposition om denna investering till årsmötet 2018.
Förslag 1.

Styrelsens ordförande Fredrik presenterade
•

I budgeten ligger ett förslag på ny traktor (namnet ändras till arbetsfordon). Förslag
inkom under mötet att årsavgiften skulle höjas med ytterligare 200 kr per andel till
4800 kr för att kunna köpa ett dyrare arbetsfordon. Förslag 2.
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Begärdes att permanentboende använder sina två röster. Stämman röstade.
Förslag 1 med årsavgift 4600 kr per andel fick övervägande antalet röster.
§12. Val av styrelse och styrelseordförande samt styrelsesuppleanter
Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande:
Styrelseordförande

Fredrik Nylén omval, 1 år
Ordinarie ledamöter

Fredrik Nylén, kvarstår 1 år
John McCall, kvarstår 1 år
Jolanta Feliga, kvarstår 1år

Hanna Olszewska, omval 2år
Johan Friedner, omval 2 år

Styrelsesuppleanter

Christian Andersson, omval 1 år
Henry Sundholm, omval 1 år

Thomas Cosmo, nyval 1år

§13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande:
Revisorer

Malin Hultman, kvarstår 1 år
Rita Khoury, nyval 2 år
Revisorssuppleant

Jan Terlecki, kvarstår 1 år
§14. Val av valberedning varav en sammankallande
Stämman utsåg Anna Kelly, Sune Andersson och Anna Karin Högberg att utgöra valberedning
för verksamhetsåret 2017-2018. Anna Kelly sammankallande.
§15. Övriga frågor
Farthinder på Abborrvägen Förslagsställaren önskar mjukare gupp i farthindren bl.a för att

ambulansfordon inte ska stöta. Tillsynsman kommer omedelbart att rätta till farthindren .
Farthindren kommer att tas bort vintertid.
Våtmarker Förslagsställaren önskar att vi rensar bort sly i de tre våtmarkerna i Svinsjön för

att hindra igenväxning och främja fågellivet.
Förslaget diskuterades och olika synpunkter ställdes mot varann. Styrelsen tar upp ämnet
igen. Styrelsen föreslår att förslaget tas upp som en motion till nästa stämma.
§16. Tid och plats för protokolljustering
Protokollet justeras lördagen den 14 oktober kl.10.00 hos
Karin Brodén Andersson, Forellvägen 5.
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§17. Mötets avslutning
Ordföranden Fredrik Nylén avslutade mötet.
Justeras:

------------------------------------Philip Winegarner

-------------------------------------Ingrid Lindström

Mötesordförande

mötessekreterare

--------------------------------Karin Brodén Andersson

--------------------------------------Yngve Pettersson

Justerare

justerare

