Protokoll fört vid Årsstämma 2014 – 2015 med Fågelsudds
Samfällighetsförening
Datum: 2015-07-26
Mötesplats: Slakmöre Bygdegård
§ 1 Mötets öppnande
Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande välkomna, gör en
tillbakablick på det gångna året och förklarar årsstämman öppnad.
§ 2 Förteckning – röstlängd
Förteckning över närvarande medlemmar har upprättats (bilaga 1). Förteckningen fastställs som
röstlängd för årsstämman.
§ 3 Val av ordförande för stämman
Årsstämman beslutar utse Roland Åkesson som ordförande för stämman.
§ 4 Val av sekreterare för stämman
Årsstämman beslutar utse Christina Rosenqvist som sekreterare för stämman.
§ 5 Val av två justerare för protokollet
Årsstämman beslutar utse Hans Oscarsson och Fred Lönnberg, att tillsammans med
ordföranden för stämman justera dagens protokoll.
§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Kallelse till stämman har skett i enlighet med stadgarna, som säger att kallelse ska ske senast
fyra veckor före sammanträdet. Stämman anser sig behörigt kallad.
§ 7 Fastställande av dagordning
Årsstämman beslutar godkänna dagordningen.
§ 8 Styrelsens årsredovisning för 2014-2015
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 - 2015 liksom föreningens resultatoch balansräkning har sänts ut till medlemmarna före mötet. Anders Elowson kommenterar vad
som hänt under året. Kassören Bonny Andersson redogör för de olika posterna i resultat- och
balansräkningen för räkenskapsåret 2014-03-31 – 2015-03-31.
Årsstämman beslutar godkänna verksamhetsberättelsen samt redovisningen av resultat- och
balans-räkningarna (bilaga 2).
§ 9 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes och lades till handlingarna (bilaga 3).
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
På förslag av revisorerna beslutar årsstämman fastställa resultat- och balansräkningarna för
räkenskapsåret 2014-2015.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beslutar att på revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014-2015.
§ 12 Disposition av årets resultat
Årsstämman beslutar att årets resultat disponeras enligt följande:
Till underhålls- och förnyelsefond avsättes
Ianspråktagande av UH-förnyelsefond
Avsättning till underhållsfond Bryggor
Balanseras i ny räkning

20.000 kronor
-70.000 kronor
7.200 kronor
2.966,59 kronor

§ 13 Framställningar från styrelsen
Reviderad Fogdeinstruktion
Styrelsen har reviderat fogdeinstruktionen mot bakgrund av att fogdarnas tidigare ansvar för att
samla in vattenmätaruppgifter utgått sedan området fått kommunalt vatten och avlopp.
Årsstämman beslutar att fastställa den nya Fogdeinstruktionen.
§ 14 Motioner
Inga motioner har lämnats in till styrelsen.
§ 15 Arvoden till styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att arvodena till styrelsen och revisorer ska vara oförändrade. Det
innebär att följande arvoden ska utgå 2015-2016:
Styrelsen:
Ordförande
20.000 kronor
Sekreterare
13.000 kronor
Kassör
13.000 kronor
5 ledamöter à 2.500 kronor
12.500 kronor
Därutöver utgår mötesersättning med 150 kronor till närvarande ledamöter vid styrelsemöten
Revisorer:
Ordinarie revisorer
750 kronor
§ 16 Fastställande av samfällighetens årsavgifter 2014-2015 och debiteringslängd
En debiteringslängd (bilaga 4) avseende tiden 2015-04-01 – 2016-03-31 har tagits fram.
Årsstämman beslutar att årsavgifterna ska vara oförändrade under perioden 2015-2016.
Årsavgiften är 2.000 kronor per fastighet. I enlighet med stämmans beslut 2014 ska
finansieringen av ny detaljplan för Fågelsudd ske genom att 200 tusen kronor tas ur befintlig
kassa och att resterande del betalas genom en förhöjd utdebitering under fem år. Årsstämman
beslutar att den extra utdebiteringen för detaljplanen under år 1 (= innevarande år) ska uppgå
till 300 kronor per fastighet. Detta innebär att varje fastighet ska betala 2.300 kronor.
Årsavgiften kommer att faktureras och skall betalas mot faktura till bankgiro 5403-8955 senast
2015-10-31.
§ 17 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Bonny Andersson redogör för budgetförslag för 2015 – 2016 (bilaga 5).
Årsstämman beslutar att fastställa budgeten i enlighet med det lagda förslaget.
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§ 18 Val av styrelse och revisorer intill årsstämman 2016
På förslag av valberedningen beslutar årsstämman att välja följande styrelse och revisorer:
Ordförande
Kassör
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Sekreterare

Anders Elowson omval till årsstämman 2016
Bonny Andersson, omval till årsstämman 2017
Jan G Nilsson, omval till årsstämman 2017
Sigvard Svensson är vald till årsstämman 2016
Stephan Hallbing, omval till årsstämman 2017
Gunnar Eriksson är vald till årsstämman 2016
Christina Rosenqvist är vald till årsstämman 2016

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Lars Dahlgren, omval till årsstämman 2017
Åke Polteg är vald till årsstämman 2016
Fredrik Seglö är vald till årsstämman 2016
Ann Martin Åkesson, omval till årsstämman 2017

§ 19 Val av valberedning samt fogdar för perioden 1/1 – 31/12 2016
Till valberedning tillika fogdar väljer årsstämman följande:
A 103 Jansen
B 220 Petersson
C 403 Rosendahl
E 506 Ljunggren
F 312 Berg
Sammankallande är C 403 Rosendahl.
Ett arvode på 2.000 kronor utgår att fördelas mellan de fem fogdarna.
§ 20 Fogderåd
Enligt tidigare beslut av årsstämman består fogdesystemet av ett samarbete mellan avgående
fogde, nuvarande/nyvalde fogde och kommande fogde. Fogderåden blir då följande för de olika
områdena:

A-området
B-området
C-området
E-området
F/G-området

Avgående 2015
A 105 Petersson
B 213 Åkesson
C 405 Seglö
E 508 Nilsson
F 316 Pettersson

Ansvarig 2016
A 103 Jansen
B 220 Petersson
C 403 Rosendahl
E 506 Ljunggren
F 314 Eriksson

Kommande 2017
A 101 Dahlberg
B 218 Brus
C 401 Karlsson
E 504 Svensson
F 312 Berg

§21 Övriga frågor
• Truxor
Håkan Nilsson meddelar att kommunen köper en ny vassklippningsmaskin, vilket
innebär att den tid som Fågelsudd förfogar över maskinen kommer att bli något senare
än normalt.
• Vattenföreningen
Processen att avsluta vattenföreningen pågår. Ärendet ligger för närvarande hos
Lantmäteriet. Alla fastighetsägare/andelsägare i vattenföreningen har lämnat sitt
medgivande till att föreningen avvecklas. Det överskott som blir när föreningen
avvecklas kommer att fördelas mellan andelsägarna. Andelsägarna kommer att få en ny
försändelse från lantmäteriet där man ska ange vart var och en vill ha pengarna
inbetalat. Det är viktigt att alla andelsägare besvarar denna försändelse.
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§22 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Det justerade protokollet kommer att finnas tillgängligt hos sekreteraren, Christina Rosenqvist,
E 511. Kopia av det justerade protokollet kommer att skickas ut till samtliga medlemmar vid
höstutskicket tillsammans med faktura och övrig information.
§ 23 Stämman avslutas
Ordföranden tackar styrelsen för insatserna under det gångna året. Han uttrycker också
föreningens tack till alla som på olika sätt medverkat med arbete och engagemang för att
Fågelsudd ska vara ett trivsamt och väl fungerande område. Särskilt vänder han sig till de
personer som sett till att Fågelsudd fått nya och säkra båtplatser. Han uttrycker sin uppfattning
om att Fågelsudd kan ses som ett föredöme när det gäller skötseln av ett sommarstugeområde.
Anders Elowson tackar Åke Friman för ett stort och mångårigt arbete när det gäller insatser för
vattenförsörjningen i området - ett arbete som nu avslutas genom att området fått kommunalt av
vatten och avlopp.
Avslutningsvis tackar Anders Elowson ordföranden för stämman, Roland Åkesson, för ett väl
genomfört möte.
Ordföranden för stämman förklarar 2015 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

Ordförande för stämman

Christina Rosenqvist

Roland Åkesson

Justeras

Justeras

Hans Oscarsson

Fred Lönnberg

Bifogas:
Bilaga 1 Närvaroförteckning
Bilaga 2 Styrelsens berättelse och årsredovisningshandlingar
Bilaga 3 Revisorernas berättelse
Bilaga 4 Debiteringslängd för Fågelsudd GA1
Bilaga 5 Budget för verksamhetsåret 2015-2016
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