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Salembärets Samfällighetsförening

Org.nr 716420-7420

Protokoll fört vid Salembärets Samfällighetsförenings årsmöte
i Lilla Murgrönan, torsdag den 11 april 2019
31 personer representerande 29 hushåll var närvarande.
Ordförande Roger Johansson hälsade alla välkomna.
1. Ordförande öppnade årsmötet.
2. Beslöts att mötet utlysts i behörig ordning.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till mötesordförande valdes Roger Johansson och till sekreterare för mötet
valdes Emma Sörensen Stråle.
5. Till justeringsmän valdes Peter Sax, Blåbärsstigen 47 och Pia Englund
Slånbärsstigen 5.
6. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
7. Kort information. Ordförande berättade att medlemmarna inte har debiterats
tillräckligt för vattenavgifterna samt att det saknas inbetalningar från vissa
medlemmar av både medlemsavgifter samt vattenavgifter. Det har
upptäckts och korrigerats av den nya kassören Catharina Hedengren.
8. Revisorernas berättelse föredrogs av Bo Grönstedt.
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattat. Revisionsrapporten bifogas endast originalprotokollet.
9. Beslutades att resultat- och balansräkningarna fastställs enligt revisorernas
förslag.
10. Beslutades att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. Ordföranden tackade på styrelsens vägnar för förtroendet.
11. Beslutades att årets resultat för år 2018 förs över i ny räkning till 2019.
12. En motion har kommit in från Gebran Malko, Blåbärsstigen 1. Angående
förfrågan att göra något åt sophusen som står vid hans tomt. Många
diskussioner tillkom och vi kom fram till att tunnorna skulle tvättas ur på
städdagen.
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13. Beslutades om ersättning till styrelsen och revisorer för 2019 enligt
budgetförslag.
14. Beslut om disposition av reparationsfonden:
Reparationsfonden kvarstår och fylls på med samma belopp som förra året.
15. Fastställdes styrelsens förslag till budget för år 2019.
Budgeten i sin helhet ser ut så här:
Styrelsearvoden
Arbetsgivaravgifter
Administrationskostnader
Försäkring
Snöröjning och sandning
Vägbelysning
Allmänna kostnader för tv-nätet
Oförutsedda kostnader
Reparationsfond

29 000 kr
7 000 kr
10 000 kr
3 000 kr
140 000 kr
29 000 kr
85 000 kr
7 000 kr
80 000 kr

SUMMA

390 000 kr

Debiteringslängden upprättades enligt följande:
¤ Alla utom styrelse, styrelsesuppleanter och ordinarie revisorer
betalar 3 900 kr.
¤ Alla betalar 1 500 kr för fasta vattenavgifter.
¤ Årsavgiften per medlem är därmed 5 400 kr.
¤ Fullständig debiteringslängd bifogas originalprotokollet.
Budgeten för 2019 godkändes och debiteringslängden undertecknades av
ordföranden.
16. Roger Johansson, Catharina Hedengren, Jan Benshof valdes som ordinarie
styrelseledamöter på 2 år.
17. Roger Johansson valdes till ordförande på 1 år.
18. Tomas Nyd och Emma Sörensen Stråle valdes till suppleanter på 1 år.
19. a. Leif Nordgren valdes till revisor på 2 år.
b. Fyllnadsval av Lars Melchersson som ny revisor på 1 år.
20. a. Svante Lindström valdes till revisorssuppleant på 2 år.
b. Fyllnadsval av Pia Englund som revisorssuppleant på 1 år.
21. Till valberedningen valdes Svante Lindström, Till Mayer och Bo Selander.
Svante Lindström är sammankallande.
22. Beslutades att föreningen tecknas av kassör, ordförande, vice ordförande
och sekreterare, två i förening.
23. Information från styrelsen:
a. Trafik och gata: Beslutats att ta in offerter för potthålen på bland annat
Slånbärsstigen. Thomas Nyd har tidigare varit uppe och lagat hålen på
Slånbärsstigen tillfälligt men de har återkommit.
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b. Vatten och avlopp: Inget att rapportera
c. Kabel-TV: Fiber gruppen arbetar på för att hitta lämpligast lösning när
kontraktet gått ut för ComHem. Janne Wennefjord, Blåbärsstigen 58 har
haft problem med nätet, Emma Sörensen Stråle uppmanade medlemmar
med problem att be ComHem tekniker att uppdatera gamla kablar vid
bestående samt återkommande problem.
d. Grannsamverkan: Inga större problem
24. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet då vi hade gått
över tiden.
25. 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.

Vid protokollet:

Justeras:

Emma Sörensen Stråle

Roger Johansson

Justeras:

Justeras:

Peter Sax

Pia Englund

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