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

Salembärets samfällighetsförening

Org.nr 716420-7420

Protokoll fört vid Salembärets samfällighetsförenings årsmöte
i Skyttorpsskolans matsal, tisdagen den 16 april 2013.

30 personer representerande 26 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. Valberedningen ville ha ett fyllnadsval av revisor under punkt 19 b.
4. Till mötesordförande valdes Bo Selander och till sekreterare för mötet valdes Ulla Mayer.
5. Till justeringsmän valdes Annika Öhman, Odon 10 och Ingalill Hillerbrant, Blåbär 36.
6. Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2012.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
7. Ordföranden presenterade resultat och balansräkningen som lades till handlingarna.
8. Lars Hagermark föredrog revisorernas berättelse. Styrelsen ska beviljas full ansvarsfrihet för den
tid revisionen omfattat. Revisionsrapporten bifogas endast originalprotokollet.
9. Beslutades att överskottet för 2012 förs över till kapitalet.
10. Beslutades att resultat- och balansräkningarna fastställs enligt revisorernas förslag. Dock
önskade medlemmarna att resultat och balansräkningen ska skickas ut i god tid innan stämman.
11. Beslutades att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ordföranden
tackade på styrelsens vägnar för förtroendet.
12. Inga inkomna motioner.
13. Beslutades att ersättningar till styrelsemedlemmar blir oförändrat.
14. Beslutades att delar av reparationsfonden kommer ev. att utnyttjas enl. 23.a.
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15. Fastställdes styrelsens förslag till budget för år 2013
Budgeten i sin helhet ser då ut så här:
Styrelse o sammanträdeskostnader
Arbetsgivaravgifter
Sammanträdes- och administrations kostnader
Försäkring
Snöröjning och sandning
Vägbelysning
Allmänna kostnader för tv-nätet
Oförutsedda kostnader
Reparationsfond

21 000 kr
6 000 kr
14 000 kr
3 500 kr
130 000 kr
30 000 kr
120 000 kr
20 000 kr
40 000 kr

SUMMA

384 500 kr

Debiteringslängden upprättades då enligt följande:
Alla utom styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer betalar 3 845 kronor.
Alla betalar 850 kr för fasta vattenavgifter.
Fullständig debiteringslängd bifogas originalprotokollet.
Avgiften för vatten och medlemsavgiften betalas senast 31 maj.
Val enligt förslag av valberedningen:
16. Till styrelseledamöter på 2 år valdes Janne Putkinen, Roger Johansson och Maria Eklund.
17. Till ordförande på 1 år valdes Bo Selander.
18. Till 2 suppleanter på 1 år valdes Richard Löfström och Tomas Nyd.
19. a Till revisor på 2 år valdes Lars Hagermark
b Leif Nordgren valdes till revisor på 1 år, ett fyllnadsval p.g.a. Janne Wiklunds dödsfall.
20. Till revisorssuppleant på 2 år valdes Bo Grönstedt.
21. Till valberedning valdes Svante Lindström (sammankallande), Carin Alkstål och Till Mayer.
22. Beslutades att föreningens firma skall tecknas av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och
kassören, två i förening.
23. Information från styrelsen
a. Trafik och gata: Samtliga var nöjda med snöröjningen under vintern. Dock klagade några på det
höga snöberget som skymde sikten vid utfarten från Slånbärsstigen.
Fortfarande har vi problem med parkeringar på vändplatserna. Det är förbjudet att parkera där.
Styrelsen försöker hitta en bra lösning.
Sopbilen kan inte vända på Smultronstigen , den måste backa och det är förenat med fara. Bo Selander
har varit i kontakt med kommunen om att gör en större vändplan. Ev. måste vi använda något av vår
reparationsfond för delfinansiering.
b. Vatten och avlopp: Ibland har det förekommit humusfärgat vatten i våra ledningar. Detta är ofarlig
enl. uppgift från kommunen.
c. Tv-nätet: Om det uppstår störningar i tv-nätet, så tag kontakt med Ove Eriksson Smultron 16, så
anmäler han det till vår reparatör.
d. Grannsamverkan: Roger Johansson informerade om att vi ska vara uppmärksamma på om vi lägger
märke till främmande bilar och personer inom området p.g.a. inbrottsrisk.
Hemsidan är under omarbetning och ska uppdateras.
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24. Övriga frågor:
Marken runt vårt område, som ägs av kommunen, är dåligt skött. Sly och småträd behöver tas omhand,
även vuxna träd som växer för tätt behöver bli bortgallrade. Styrelsen tar kontakt med kommunen.
Städdagen är på lördag den 20 april. 3 släpvagnar hyrs på Statoil och körs av Bernt Jansson, Peter Sax
och Willy Pernå. Sandsopning sker i vecka 17. Snöröjningsskador rapporteras till styrelsen.
25. Originalhandlingar från årsmötet finns hos sekreteraren Ulla Mayer. Årsmötesprotokollet skickas dels
per e-post och dels i brevlådan till dem där vi inte har e-post.
26. Ordförande tackade de närvarande för en trevlig och givande sammankomst, avtackade Carin Alkstål
med en blomma eftersom hon avgår som kassör och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Ulla Mayer

Bo Selander

Justeras:

Justeras:

Annika Öhman

Ingalill Hillerbrant

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

Fastställd debiteringslängd
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