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Protokoll från årsmötet i Viksbergs Samfällighetsförening
Datum :
Plats:

2004-03-25 kl 19.00
Brunnsängsskolans Matsal

Före årsmötesförhandlingarna informerade Gunnar Axelsson, Styrhytten AB, om Samfällighetens
uppdrag, omfattningen av en förvaltningsplan, och vilka mått och steg Samfälligheten skulle kunna vidta
för att få bättre överblick och planering av verksamhet och ekonomi.
C:a 90 personer representerade 65 röstberättigade medlemmar vid stämman.
1
Välkommen
2
Val av ordf o sekr

3
Val av
justeringsmän
4
Mötets behöriga
utlysande
5
Styrelsens
verksamhetsberättelse

6
Styrelsens
kassaberättelse
7
Revisorernas
berättelse

8
Fråga om
ansvarsfrihet

Samfällighetens ordförande Björn Olsson öppnade mötet och hälsade
samtliga närvarande välkomna.

Till ordförande att leda dagens möte valdes Björn Olsson. Till sekreterare
valdes Leif Betzholtz

Till justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare, valdes Tommy
Sörensen och Stig Strid.

Det befanns att kallelse till mötet skett i enlighet med stadgarna.

Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades, och kommenterades av den
avgående styrelsen.
Ett antal genomförda arbeten redovisades och godkändes.
Kommentaren kring detta var att verksamhetsberättelsen borde kunna
vara mer detaljerad för att utförligt beskriva arbetena och de
kostnader de medfört. Detta borde i framtiden dessutom kunna
stämmas av mot den förvaltningsplan som skall tas fram.
På fråga meddelade styrelsen att samfälligheten har 392 andelar,
fördelade på 371 medlemmar
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet

Styrelsens kassaberättelse presenterades.
Kassaberättelsen godkändes av årsmötet

Revisorn Anita Marklund läste upp revisorernas berättelse. Inga
anmärkningar förelåg, och revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.

Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

9
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10
Val av styrelse,
ordförande,
revisorer och övriga
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Styrelsens förslag till budget redovisades av kassören Lennart Elfving
Medlemsavgiften föreslås höjd till 1 500 kr för att starta uppbyggnad
av fonder för kommande behov
Budgeten återspeglar en ambition att inte genomföra några dramatiska
förbättringar under 2004 i avvaktan på planerade arbeten i samband
med indragning av vatten och avlopp.
Arvodet till styrelsens medlemmar är oförändrat.
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till Budget

Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år valdes Björn Olsson (omval), Roland
Avango (omval) och Sten Gidlund (omval).
Till ny ordförande på 1 år valdes Björn Olsson, Hägervägen 1 (omval)
Till revisor på 2 år valdes Hans Lindberg (omval)
Till revisorssuppleant på 2 år valdes Jan Hedin (omval)
Till ny valberedning valdes Aud Elfving (sammankallande), Lotta Rosén och
Tage Stödberg

11
Motioner

12
Frågor som
styrelsen hänskjutit
till årsmötet

13
Styrelsens åtgärder
2004

14
Övriga frågor

Inga motioner hade inkommit för behandling. Dock visade det sig att
Lennart Hedman sedan länge inlämnat en motion om översyn av stadgarna,
som enligt uppgift är otidsenliga och inte konsekventa. Styrelsen lovade ta
upp frågan och återkomma med ett förslag antingen till ett extra årsmöte i
höst eller till nästa årsmöte. Lennart Hedman lovade ingå i den arbetsgrupp
som skall genomföra arbetet.

Styrelsen vill ha årsmötets godkännande på att ta in konsulthjälp för att ta
fram en konkret förvaltningsplan för samfälligheten. Årsmötet godkände
detta, En av mötesdeltagarna lovade bistå styrelsen vid eventuella
upphandlingsärenden som kan bli en konsekvens av detta. Även här fastslogs
att det kan finnas behov av ett extra årsmöte för att välja
handlingsalternativ.

Åtgärder som kommer att vidtagas under detta år förutom sedvanligt
underhåll av grönområden är bland annat:
Nya orienteringstavlor skall faktiskt komma upp i sommar, allt enligt
Mikael Halldin som garanterade detta, som svar på en påminnelse
Övriga aktiviteter diskuterades under punkt 9 - Budget.
Det beslöts att dokumentationen från den inledande presentationen skulle
distribueras till samtliga medlemmar i samband med utskicket av
Viksbergsbladet.

Hastigheten på Ekvägen är stundtals oacceptabelt hög. Alla medlemmar
ombads respektera hastighetsbestämmelserna, som i första hand är till
för att inte utsätta barn och vuxna för onödig fara. Det diskuterades
huruvida en tilläggsskylt med "Lekande barn" skulle förbättra
situationen, men inget beslut fattades.
De som tippar löv på tippen vid Ekvägen, ombads att lägga ut löven åt
sidorna så att inte infarten blockeras.
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De borttagna skyltarna med "Besöksparkering" diskuterades, men inget
beslut fattades i frågan. Rekommendationen är att inte sätta upp dem
igen.
Någon frågade om inte föreningen/föreningarna borde ha en hemsida
för att slippa distribuera material till medlemmarna. Inget besked eller
förslag kom fram.

15
Protokollet kommer
att finnas
tillgängligt

Protokollet kommer att undertecknas hos Ordföranden, Hägervägen 1, den 3
april klockan 13.00, samt anslås på föreningens anslagstavlor. Ingen
distribution av protokollet via Viksbergsbladet.

16
Avslut av mötet

Björn Olsson avslutade mötet.

Vid protokollet, Viksberg 2004-03-29

Leif Betzholtz, sekr
Protokollet justeras

Björn Olsson, ordf

Tommy Sörensen, justeringsman

Stig Strid, justeringsman
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