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Mötesprotokoll:

Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening

Datum:

2006-03-16

Plats:

Hembygdsgården

§1.

Mötets öppnande
Ordförande i E.S.S Hampus von Post, förklarade årsmötet öppnat.

§2.

Val av ordförande.
Till ordförande för mötet valdes Ulf Nilsson.

§3.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Susanne Andersson

§4.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Dan Hultgren och Nicklas Yman

§5.

Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades enhälligt behörigen utlyst.

§6.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

Sektion 1 (vägar, grönområden mm)
§7.

Verksamhetsberättelse 2005
Hampus von Post gick igenom verksamhetsberättelsen.
Styrelsen tackade för alla de frivilliga insatser som har gjorts i samband med de
gemensamma aktiviteter som genomförts under året så som, Valborgselden,
Midsommarfirande och uppsättning av julgran.
Verksamhetsberättelsen godkändes.

§8.

Balans och resultaträkning 2005
Föreningens balans och resultaträkning gicks igenom.
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Korrigering sid 6. Punkt 5 Sektion 2, sommarvatten.
Sista meningen. ”Resultatmässigt slutar året på ett mindre överskott”
Överskott skall ändras till underskott.
Korringering sid 5
Ska vara Likviditetsfond 243 946,- resp. 66419 och totalen 310 365,Summa tillgångar ska summeras med de nya värdena och totalen ska bli:
320760,-.
Vidare i balansräkningen:
Årets resultat ska vara lika som i resultaträkningen. 98132
resp -1373.
Balans och resultaträkning godkändes.
§9.

Revisionsberättelse 2005.
Revisionsberättelsen lästes upp.
Revisionsberättelsen godkändes

§10

Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§11

Framställningar från styrelsen
Förslag till 2006 års förvaltning gicks igenom.
Motioner styrelsen
1. Styrelsens motion angående flaggstång vid Alléplan.
2. Styrelsens motion angående belysning i Hamnbacken.
3. Styrelsens motion angående gång- / cykelväg utefter Allévägen vid
busshållplatsen
4. Motion angående belysningsstolpe i södra ändan av Kämpabacken.

§12

Motioner från medlemmar
Motioner till årsmötet 2006.
5. Motion angående upprensning av ”Kärret”
6. Motion angående fällning av träd vid Älvvägens vändplats
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Motion 1
Delades upp i två olika frågor.
- Uppsättning av Flaggstång på Alléplan
- Uppsättning av gran på Alléplan vid jul (denna fråga flyttades till övriga frågor)
Stycke 2
”Denna skulle vara välkomnande symbol för området sommartid och ersätta granen vintertid
genom att förses med belysning.”
Stryks från motion 1.
Beslut: Flaggstång vid Alléplan för en kostnad på 15000 SEK godkändes.
Motion 2
Ny belysningsstolpe för en kostnad av 10 000 SEK godkändes.
Motion 3
Årsmötet avslog motionen.
Styrelsen fick i uppdrag att komma med ett nytt förslag till nästa årsmöte.
Motion 4
Beslut togs i Motion 2.
Motion 5
Motionen hänsköts till styrelsen för att ta fram ytterligare underlag bland annat beträffande
finansieringen.
Motion 6
Årsmötet beslöt att fogdeansvariga och vägansvarig tar en diskussion med samtliga
inblandade och därefter beslutar. Detta mot bakgrund av att det rör sig om både en väg- och
fogdefråga.

§13

Ersättning till styrelsen och revisorer
Styrelsens förslag till ersättning godkändes. Arvodena kommer att omförhandlas
år 2008.

§14

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Godkändes, debiteringslängd kommer att skickas med protokollet.
Klas Johansson påminde alla att betala sin medlemsavgift i tid. Då detta annars
orsakar mycket merjobb i form av påminnelse mm.
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§15

Val av styrelse och styrelseordförande
Styrelse 2006
Ordförande Pekka Haverinen
Nyval 1 år
Vägmästare/vice ordf.
Joel Bollö
Valdes 2 år 2005
Kassör
Eva Qvarnström
Nyval 1 år
Sekreterare Susanne Andersson
Valdes 2 år 2005
Ledamot
Stenkil Ekwall
Nyval 2 år
(Sommarvatten)
Suppleanter
Vägmästare/
Fogdeansvarig
Björn WilsonOmval 1år
Sekreterare Petr Pavliska Nyval 1år
Kassör
Per ÅkerbergNyval 1år
Sommarvatten
Bengt Serneblad

§16

Val av revisorer
Revisorer

Lena Berglöf Elm
Lise Norrman

RevisorsSuppleanter Hans Gyllingmark
Nyval 1 år
Klas Johansson

§17

§18

Val av valberedning
Sammankallande

Omval 1år
Omval 1 år
Nyval 1år
Nyval 1 år

Niclas Yman Omval 1 år
Dan Hultgren
Omval 1 år
Åsa Öhlin
Omval 1 år

Övriga frågor
a) Nedskräpning av allmänning/diken samt användning av väg för parkering.
Förslag: Nytt fogdeområde ”diket vid Kanans väg”
Frågan lämnades över till fogdeansvarig för vidare diskussion och beslut i
fogdegruppen.
b) Julgran (överflyttad punkt från motion 1)
Önskemål finns att det även i fortsättningen skall sättas upp en julgran vid
Alléplan. Beslut om detta tas av den sittande styrelsen.
c) Beläggning av vägar.
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Önskemål om att få ny beläggning längs in på Hammarvägen, längst in på
Älvvägen samt slutet av Rösvägen.
Önskemålen lämnas över till vägmästaren.
d) De 4 hus som ligger på Älgstigen Ålberget önskar vara med i den
gemensamma snöröjning.
I och med att det pågår en tvist som inte är löst så avvaktar styrelsen med att
ta ett beslut om dessa 4 hus kan införlivas i E.S.S. Förslag om hur
snöröjningen kan lösas under tiden tas med vägmästaren.
e) Eldningsdiciplin
Ordförande Ulf Nilsson hänvisade till de anvisningar som står i
informationsskriften ”Att bo i Sommarstaden” utgiven maj 1998.
Eldning/gräsklippning- visst får man elda under förutsättning att man följer
de regler och föreskrifter som finns. Kontrollera tex. alltid brandriskläget
(hos brandkåren) innan högen tänds! Löv, gräs och annat komposterbart
avfall får dock aldrig brännas! Klippa gräs och bullra lite måste vi alla göra
ibland. Men naturligtvis tar vi då hänsyn till våra grannar som kanske inte
uppskattar att tvätt och ”nyvädrade” kläder luktar rök och dessutom tycker
det är skönt att en vacker vår- sommarkväll sitta ute med vänner utan behöva
använda gasmask och hörselskydd!

f) Fotbollsplanen
Har börjat användas för regelrätta träningar. Då inte bara Sommarstadens
barn är med utan det kommer även barn och föräldrar utifrån. Många
parkerar då sina bilar runt om i hela Ringblomman. Barn som bor i
Sommarstaden har då blivit avvisade från planen. Planen är till för
Sommarstadens barn och föräldrar och är ingen plan som man kan boka tid
på. Alla måste få vara med och spela. Styrelsen ser över vad som kan göras.
Förslag är att sätta upp en skylt.
g) Städdagar
Önskemål kom upp att dela upp städdagarna för de olika fogdeområdena.
Detta för att de som har intresse av stranden och lekplatsen som används av
alla i Sommarstaden skall ha möjlighet att hjälpa till även där.
Önskemålet lämnas över till Fogdeansvarig.
h) Plan och budget för fogdeområden
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Fråga kom upp varför det inte finns något arbetsplan samt budget för de
olika fogdeområdena.
Frågan lämnas över till styrelsen.
Sektion 2 (sommarvatten)
§19.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Godkändes

§20

Inträdesavgift
2000 kronor fastställdes av mötet.

§21

Övriga frågor
Fanns inga.

Övriga gemensamma ärenden
§22

Plats där stämmoprotokoll hålls tillgänglig.
Protokolljustering äger rum lördag den 25 mars, klockan 10.00 vid busskuren
Alléplan.

§ 23

Mötets avslutande
Mötesordförande Ulf Nilsson förklarade årsmötet i Ekerö Sommarstads
Samfällighetsförening 2006 avslutat.

Vid protokollet

Susanne Andersson
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Justeras

Ulf Nilsson
Mötesordförande

Dan Hultgren

Niclas Yman

