Salembäret
E-postadress: salembaret@gmail.com Hemsida: http://www.salembaret.se

Salembärets samfällighetsförening

Org.nr 716420-7420

Protokoll fört vid Salembärets samfällighetsförenings årsmöte
i Säbyskolans matsal, torsdagen den 10 april 2014.

24 personer representerande 19 fastigheter var närvarande vid årsmötet.
Ordföranden Bosse Selander hälsade alla välkomna.
1.

Ordföranden öppnade årsmötesförhandlingarna.

2.

Beslöts att mötet utlysts i behörig ordning.

3.

Dagordningen fastställdes.

4.

Till mötesordförande valdes Bo Selander och till sekreterare för mötet valdes Ulla Mayer.

5.

Till justeringsmän valdes Willy Pernå, Blåbär 46 och Bernt Jansson, Blåbär 20.

6.

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2013.
Verksamhetsberättelsen godkändes. Ordföranden informerade samtidigt om
föreningens nya hemsida. Inloggningen är gatuadressen. Har du synpunkter på vad
som ska finnas på hemsidan skicka då till forum styrelsen.salembaret.se

7.

Leif Nordgren föredrog revisorernas berättelse. Styrelsen ska beviljas full ansvarsfrihet
för den tid revisionen omfattat. Revisionsrapporten bifogas endast originalprotokollet.

8.

Beslutades att resultat- och balansräkningarna fastställs enligt revisorernas förslag.

9.

Beslutades att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Ordföranden tackade på styrelsens vägnar för förtroendet.

10. Beslutades att överskottet för 2013 förs över till reparationsfonden.
11. En motion har inkommit till styrelsen angående önskan om förbudsmärken för
hastighetsbegränsning till 10 km på våra vägar. Blåbärstigen 21-41 är särskilt utsatt för
fortkörning. Hinder t.ex. gupp i gatan diskuterades. Styrelsen utreder saken.
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12. Beslutades om ersättning för 2014 till styrelsen och revisorer enligt föreliggande
budgetförslag.
13. Beslutades att avsätta 100 000 kr från reparationsfonden för ev. byte av
belysningsarmaturer för vår gatubelysning för att få ett mer riktat ljus på gatorna.
14. Fastställdes styrelsens förslag till budget för år 2014
Budgeten i sin helhet ser ut så här:
Styrelse o sammanträdeskostnader
Arbetsgivaravgifter
Sammanträdes- och administrations kostnader
Försäkring
Snöröjning och sandning
Vägbelysning
Allmänna kostnader för tv-nätet
Oförutsedda kostnader
Reparationsfond
SUMMA

27 000 kr
6 700 kr
17 000 kr
3 300 kr
150 000 kr
27 000 kr
80 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
371 000 kr

Debiteringslängden upprättades då enligt följande:
Alla utom styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer betalar 3 710 kronor.
Alla betalar 900 kr för fasta vattenavgifter.
Fullständig debiteringslängd bifogas originalprotokollet.
Budgeten för 2014 godkändes och debiteringslängden undertecknades av
ordföranden.
15. Bo Selander, Ulla Mayer och Ove Eriksson valdes som styrelseledamöter på 2 år.
16. Bo Selander valdes till ordförande på 1 år.
17. Tomas Nyd och Carin Alkstål valdes till suppleanter på 1 år.
18. Leif Nordgren valdes till revisor på 2 år.
19. Svante Lindström valdes till revisorsuppleant på 2 år.
20. Till valberedningen valdes Svante Lindström, Till Mayer och Renè Bauman med Svante
Lindström som sammankallande.
21. Beslutades att föreningen tecknas av kassör, ordförande, vice ordförande och
sekreterare, två i förening.
22. Information från styrelsen:
Trafik och gata: Roger berättade att asfaltslimporna går sönder vid snöröjning och
dessa går inte att laga. Roger tar kontakt med Styrhytten angående höga snövallar som
skymmer sikten vid utfarten av Slånbärsstigen.
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Vatten och avlopp: Inget att rapportera.
Kabel-TV: Tag kontakt med Ove Eriksson, Smultron 16 vid ev. störningar på nätet.
Grannsamverkan: Roger Johansson, Blåbär 50 är vår kontaktman.
23. Städdag är den 12 april. Bo Selander har bokat 3 släpkärror.
De som kör är Svante Lindström, Ove Eriksson och Bo Selander.
Richard Löfström lämnar styrelen och avtackades med blommor.
24. Protokollet kommer att finnas på hemsidan och i brevlådan för den som ej har dator.
Originalhandlingar från årsmötet finns hos sekreteraren Ulla Mayer.
25. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Ulla Mayer

Bo Selander

Justeras:

Justeras:

Willy Pernå

Bernt Jansson

Bilagor (till originalprotokollet)
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balans - och resultaträkning
Revisionsberättelse
Budgetförslag

Fastställd debiteringslängd
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