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Salembärets Samfällighetsförening

Org.nr 716420-7420

Protokoll fört vid Salembärets Samfällighetsförenings årsmöte
i Lilla Murgrönan, tisdag den 10 april 2018
Ca 50 personer representerande ca 35 hushåll var närvarande. Tyvärr hade närvarolistan
fastnad, så alla skrev inte upp sig.

Ordförande Bosse Selander hälsade alla välkomna.
1. Ordförande öppnade årsmötet.
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 Jonny Ledin, Blåbärsstigen 24 och Annika Öhman,
Odonstigen 10.
6. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse föredrogs av Leif Nordgren.
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattat. Revisionsrapporten bifogas endast originalprotokollet.
8. Beslutades att resultat- och balansräkningarna fastställs enligt revisorernas förslag.
En medlem hade ställt frågor till ordföranden angående föreningens
ekonomiredovisning. Frågorna besvarades tillfredställande av ordföranden.
9. Beslutades att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Ordföranden tackade på styrelsens vägnar för förtroendet.
10. Beslutades att årets resultat för år 2017 förs över i ny räkning.
11. Inga motioner har inkommit.
12. Beslutades om ersättning till styrelsen och revisorer för 2018 enligt föreliggande
budgetförslag.
13. Beslut om disposition av reparationsfonden:
Reparationsfonden kvarstår och fylls på med samma belopp som förra året.
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14. Fastställdes styrelsens förslag till budget för år 2018.
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

27 000 kr
7 000 kr
5 000 kr
3 000 kr
115 000 kr
25 000 kr
85 000 kr
10 000 kr
80 000 kr

SUMMA

357 000 kr

Debiteringslängden upprättades enligt följande:
¤ Alla utom styrelse, styrelsesuppleanter och ordinarie revisorer betalar 3 570 kr.
¤ Alla betalar 1 100 kr för fasta vattenavgifter.
¤ Årsavgiften per medlem är därmed 4 670 kr.
¤ Fullständig debiteringslängd bifogas originalprotokollet.
Budgeten för 2018 godkändes och debiteringslängden undertecknades av
ordföranden.
15. Carin Alkstål, Ove Eriksson, Ulla Mayer valdes som ordinarie styrelseledamöter
på 2 år.
16. Roger Johansson valdes till ordförande på 1 år.
17. Tomas Nyd och Emma Sörensen valdes till suppleanter på 1 år.
18. a. Leif Nordgren valdes till revisor på 2 år.
b. Fyllnadsval av Bo Grönstedt som revisor på 1 år.
19. a. Svante Lindström valdes till revisorsuppleant på 2 år.
b. Fyllnadsval av Lars Melchersson som revisorsuppleant på 1 år.
20. Till valberedningen valdes Svante Lindström, Till Mayer och Bo Selander.
Svante Lindström är sammankallande.
21. Beslutades att föreningen tecknas av kassör, ordförande, vice ordförande och
sekreterare, två i förening.
22. Information från styrelsen:
a. Trafik och gata: Roger är vår representant i Floran. Han meddelade att snöröjning
och sandsopning sköts mycket bra av Styrhytten. Stämman intygade detta.
Många medlemmar har inte fått gehör för sina påpekanden om trasiga asfaltskanter
efter snöröjningen trots påstötningar. Roger ska se över våra vägar.
Några medlemmar har problem med bilar som parkerar på våra vändplaner.
Styrelsen undersöker om det går att sätta upp förbudsskyltar.
På Blåbärsstigens infartväg, som kommunen äger, har lastbilar och större fordon
gjort att passagen är ibland mycket trång. Enligt kommunen är det dock tillåtet för
tung trafik att parkera där.
Vi har fått tillstånd att bygga ny vändplan vid Smultronstigen. Offert ska inhämtas.
Diskussion uppkom bland medlemmarna om byggandet av vändplaner är
nödvändigt för att SRV ska kunna hämta soporna vid respektive hus. Påpekades
att två på varandra följande årsmöten beslutat att vi ska försöka återgå till den
ordning som gällde tidigare.
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b. Vatten och avlopp: Inget att rapportera
c. Kabel-TV: Innan årsmötet fick vi information av Anders Rockström om vilka vägar vi
kan gå för en framtida fiberinstallation.
d. Grannsamverkan: Roger berättade att det klistras upp NMR-dekaler i vårt område.
Riv ner dessa om du ser några.
23. Övriga frågor
Det är problem med fortkörning på våra vägar. Roger informerade att hastighetsskyltar
får endast kommunen sätta upp medan vi får sätta upp skyltar för rekommenderad
hastighet.
24. Protokollet kommer att skickas med e-post samt i brevlådan för den som inte har dator
samt läggas ut på vår hemsida. Originalhandlingar från årsmötet finns hos
sekreteraren Ulla Mayer.
25. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Bo Selander avtackades med blommor och vin efter ca 25 år som ordförande i
styrelsen.

Vid protokollet:

Justeras:

Ulla Mayer

Bo Selander

Justeras:

Justeras:

Jonny Ledin

Annika Öhman

Bilagor till originalprotokollet:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balans - och resultaträkning
Revisionsberättelse
Budgetförslag
Fastställd debiteringslängd
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