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Årsstämma 2009-2010
Datum och Tid: 2010-07-24 kl. 10:00
Mötesplats
Slakmöre Bygdegård

§ 1 Mötets öppnade
Ordförande Hans Oscarson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade
årsstämman öppnad.
§ 2 Förteckning- röstlängd
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. (Bilaga 1.)
Förteckningen fastställdes som röstlängd för årsstämman.
§ 3 Val av ordförande för stämman
Årsstämman beslutar utse Per-Gunnar Petersson som ordförande för stämman.
§ 4 Val av sekreterare för stämman
Årsstämman beslutar utse Sigvard Svensson som sekreterare för stämman.
§ 5 Val av två justerare för årsstämmoprotokollet
Årsstämman beslutar utse Lars Dahlgren och Bonny Andersson att jämte
stämmoordföranden justera dagens stämmoprotokoll.
§ 6 Kallelse till årsstämman
beslutar att kallelse till årsstämman behörigen skett.
§ 7 Fastställande av dagordning
Årsstämman beslutar godkänna dagordningen med tillägg för information om vissa
utvecklingsfrågor under punkten övriga frågor.
§ 8 Styrelsens årsredovisning för 2009-2010
Styrelsens årsberättelse för 2009 – 2010 har tillställts medlemmarna vid utsändandet av kallelsen till årsstämman.
Hans Oscarson redogjorde ingående för styrelsens resultat- och
balansräkningar för verksamhetsåret 2009 04 01 – 2010 03 31.
Årets resultat uppgår, efter stadgeenlig avsättning, till 23.897 kr.
Årsstämman beslutar fastställa de redovisade resultat- och balansräkningarna, vilka kommer
att tillställas medlemmarna i samband med utsändandet av stämmoprotokollet. (Bilaga 2)
§ 9 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. (Bilaga 3.)
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen för
räkenskapsåret 2009-2010.
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§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beslutar på revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2009-2010.
§ 12 Disposition av årets resultat
Årsstämman beslutar att årets resultat, 43.897 kr, disponeras enligt följande:
Till underhålls- och förnyelsefond avsättes
20.000 kr
Balanseras i ny räkning
23.897 kr
§ 13 Sammanläggning av fonder
På förslag av styrelsen beslutade årsstämman att sammanföra redovisat kapital
på tre fonder i balansräkningen till en fond på 636.000 kr med benämningen
Underhåll/förnyelsefond.
§ 14 Lantmäterikostnaden avseende bryggor, båtplatser, fiske, gatuljus
Enligt meddelande från Lantmäteriverket har något överklagande av den under
juni månad genomförda lantmäteriförrättningen inte inkommit varför förrättningen
därmed vunnit laga kraft.
Kostnaden för förrättningen beräknas till 125.000 kr och kommer att täckas av medel
ur Underhålls/förnyelsefonden.
§ 15 Styrelsens förslag till investeringar
På förslag av styrelsen beslutade stämman att följande investeringar skall genomföras:
1. 4 bord med tillhörande uppfällbara soffor

4.000 kr

2. Släpvagn med gallergrindar

8.000 kr

3. Komplettering av badbryggan på badön

14.000 kr

§ 16 Underhåll och skötsel av grönområden
Överenskommelser har träffats med Jan-Erik Andersson F 329 på områdena
A, B och C samt med Leif Holmström C 408 och Krister Nilsson E 514 avseende
Områdena D, E och F.
Ordföranden redovisade de olika områdenas belägenhet (Bilaga 4).
Stämman beslutade godkänna redovisningen.

§ 17 Motioner
Noterades att några motioner ej inkommit från medlemmarna enligt stadgarnas
§ 15.

§ 18 Arvoden till styrelse och revisorer
På förslag av valberedningen beslutade årsstämman fastställa arvoden till styrelse
och revisorer för verksamhetsåret 2010 – 2011 enligt följande: (Bil.5)
Styrelsen:
Ordförande
15.000 kr
Sekreterare
8.000 kr

3
3 ledamöter á 2.500 kr

7.500 kr

Därutöver utgår 150 kr i mötesersättning till närvarande ledamöter och suppleanter.
Revisorer:
Bonny Andersson
Tullie Kindeland

1.000 kr
750 kr

Övriga ersättningar:
Åke Friman, tillsyn vatten
Bert Bertilsson, ekonomifunktion

4.000 kr
5.000 kr

§ 19 Fastställande av samfällighetens årsavgifter för 2010 – 2011
Årsstämman beslutade fastställa följande fasta avgifter och rörliga avgifter för
verksamhetsåret 2010 – 2011:
Årsavgift per fastighet
2.000 kr
Årsavgift vatten per fastighet
400 kr
Förbrukningsavgift vatten
15:50 kr per kbm.
§ 20 Styrelsens förslag till driftbudget för 2010 – 2011.
Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till driftbudget för verksamhetsåret
2010 – 2011. (Bilaga 6).

§ 21 Val av styrelse och revisorer intill ordinarie årsstämman 2011.
Inledningsvis konstaterades att styrelseledamoten Åke Friman och styrelsesuppleanten
Rigmor Elowson på egen begäran lämnar sina uppdrag.
På förslag av valberedningen beslutade årsstämman välja följande styrelse och revisorer:

Ordförande
Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Suppleant
Suppleant

Hans Oscarson till årsstämman 2011
Sigvard Svensson till årsstämman 2011
Anders Elowson till årsstämman 2012
Lil Engdahl till årsstämman 2011
Bert Bertilsson till årsstämman 2011
Gunnar Eriksson till årsstämman 2011
Christel Norlin Bervald till årsstämman 2012

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant

Bonny Andersson till årsstämman 2012
Tullie Kindeland till årsstämman 2011
Olle Rosenqvist till årsstämman 2012
Åke Polteg till årsstämman 2011
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§ 22 Val av valberedning samt fogdar och fogderåd
Till valberedning tillika fogdar väljes följande:
1/1 – 31/12 2011
1/1 – 31/12 2012
A 108 Fransson
A 106 Olsson
B 205 Karlsson
B 207 Dahlgren
C 413 Jonnergård
C 411 Johansson
E 503 G Johansson
E 505 Nilsson
F 321 Brolin
G 310 Hjort
Sammankallande C 413 Jonnergård
Ett arvode på 2.000 kr utgår att fördelas mellan de fem fogdarna
§ 23 Markering av vattenventiler
Ansvarige för föreningens vattenleveranser till medlemmarna, Åke Friman, uppmanade
medlemmarna att tydligt markera var vattenventilen – avstängningskranen finns till
fastigheten. Viktigt inte minst under vintertid.
Friman informerade också om att det är möjligt för respektive fastighetsägare att få
markeringen utförd av föreningens entreprenör för en kostnad på 800 kr alternativt
att man köper materialet av entreprenören och själv gör monteringen. Friman kommer
att göra en behovsinventering. Markeringarna ska vara på plats till 2010 10 01.
§ 24 Övriga frågor, information
Ordföranden aktualiserade olika frågeställningar som kan bli föremål för behandling i
styrelsen
Användning och skötsel av storkompost och eldningsgropen vid vattenverket.
Utarbeta förslag till vidareutveckling inom de områden som behandlades vid
den lagakraftvunna lantmäteriförrättningen avseende bryggor, båtplatser, gatuljus
och fiske bl.a. genom att ev. utse en särskild grupp som ser över bryggor och
båtplatser samt föreslår förbättringar och regler för den verksamheten.
Avloppsfrågan fortsatta hantering efter Kalmar kommuns lämnade information
vid informationsmötet i juni. Frågan kommer att följas upp både vad det gäller
den planerade nyanläggningen, som beräknas om cirka fem år, och hanteringen
av de ålägganden som en del fastighetsägare erhållit avseende anläggningar
utförda före år 2000. Samverkan sker med Slakmörestrand genom vattensamfällighetsföreningen.
Under tiden 27/7 – 29/7 kommer föreningen att kunna nyttja vassmaskinen Truxor
för rensningar i A-viken och F-viken. Ansvariga har gjort upp scheman för att nå
maximalt nyttjande. Det blir ytterligare kortare period i oktober då vi får nyttja
Truxor.
Utarbeta förslag till stadgeförändring, som innebär att nuvarande styrelse med
fem ledamöter och två suppleanter ändras till sju ledamöter. Inga suppleanter utses.
Informeras också om att i stort sett samtliga huvudventiler för vattnet bytts ut.
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§ 25 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt mm
Meddelades att det justerade stämmoprotokollet hålles tillgängligt hos sekreteraren och att
kopia av protokollet kommer tillställas samtliga medlemmar vid höstutskicket, tillsammans
med faktura och övrig information.
§ 26 Avtackning
Vid dagens stämma lämnade Åke Friman styrelsen efter mångårigt arbete och engagemang
i många stora frågor till nytta och glädje för samfällighetens medlemmar.
Ordföranden Hans Oscarson visade föreningens uppskattning genom överlämnande av
en blomma till Åke.
§ 27 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen för insatserna under det gångna året och uttryckte också
föreningens tack till alla som på olika sätt medverkar med sina insatser för ett fortsatt
välutvecklat område.
Ordföranden förklarade stämman avslutad och Hans Oscarson tackade ordföranden för
att han ställer upp och leder stämmoförhandlingarna samt överlämnade en blombukett.
Efter stämman bjöd fogdarna på kaffe med tilltugg.

Vid protokollet

Ordförande för årsstämman

…………………………..
Sigvard Svensson

……………………………….
Per-Gunnar Petersson

Justeras
………………………….
Lars Dahlgren

………………………………
Bonny Andersson

Bifogas:
Bilaga 1 Närvaroförteckning
” 2 Styrelsens berättelse och årsredovisningshandlingar
” 3 Revisorernas berättelse
” 4 Skötsel och underhåll grönområden
” 5 Valberedningens förslag till arvoden
” 6 Budget för verksamhetsåret 2010 - 2011

6

