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Hembygdsgården

Mötets öppnande
Ordförande i E.S.S. Arne Skog förklarade årsmötet öppnat.

Val av ordförande
Till ordförande för mötet valdes Bengt Strenge.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Torgny Karlsson.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Karl-Johan palmgren och Stefan
Appelblom.

Stämmans behöriga utlysande
Stämman förklarades behörigen utlyst
Dagordningen godkändes

Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.

Fastighetsägaren till Kanans väg 10 överlämnar en regres från sitt
försäkringsbolag angående vattenläckan föreningen haft som drabbat
fastighetsägaren. Fastighetsägarens försäkringsbolag har meddelat att de
kommer betalala för skadan, föreningen har lovat fastighetsägaren att stå för
självrisken. Regressen ska enligt fastighetsägaren handla om att föreningen
evetuellt varit oaktsam som inte meddelat fastighetsägaren att vi gjort arbeten på
vattenledningen.

§7: Balans- och resultaträkning 2014
Balans och resultaträkning lästes upp.

Styrelsen förslår att fodringar avseende medlemsavgifter till föreningen fram till
och med 2010 skall skrivas av. Fodringar för åren 2011 och senare skall vi
fortsätta driva in.
Styrelsen förselår att mötet fastställar balans och resultat räkningen för 2014
Styrelsen försslår att vettensektionens skuld till väg sektionen regleras.
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
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§8: Revisionsberättelse 2013
Revisionsberättelsen lästes upp av Klas Johansson.
Det noteras att räkenskaper och löpande bokföring 2014 har varit i god ordning
och utan anmärkning.
Styrelsens förvaltning är väl dokumenterad genom protokoll och styrelsen har
på ett ansvarsfullt sätt tillvaratagit medlemmarnas intressen.
Mötet beslutade att: Fastställa revisionsberättelsen för 2014.

§9: Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet får verksamhetsåret 2014.

§10: Framställningar från styrelsen
Vägsektionen: Andelsavgiften föreslås kvarstå oförändrad
Kommentar från styrelsen: Det är viktigt att vägmästaren kontaktas vid
ombyggnation för att ge anvisningar om hur avrinning från tomten ska lösas.
Vi höjer posten för snöröjning på grund av att vi varit tvungna att byta
entreperenör.

Fogdeområden: Vi bildar ett nytt fogdeområden för gångstigen mellan
Sommarstan och Nibbla, den kommer kallas bäcken.
Bryggan vid Remsan är i så dåligt skick att den antingen måste rivas eller
renoveras. Styrelsen har fått in prisuppgift på 100.000 kronor för att renovera
bryggan.
Mötet beslutade efter handuppräckning med sifforna 4 nej mot 39 ja att: bryggan
skall renoveras for 100.000 kronor.

Förslag till 2015 års förvaltning godkändes.

§11: Motioner från medlemmarna.
Inga motioner har inkommit till styrelsen för 2014-12-31.
Under februari har två motioner inkommit, det är dock för sent för att kunna tas
upp till beslut. En angånde beläggning, belysning och avrinning på resedavägen.
Vägmästaren Mats Yman svarar att beläggningen kommer att kunna rymmas
inom budget. Belysning och avrinning kommer inte kunna rymmas inom
budgeten för 2015. Den andra motionen avser träd som behöver avverkas vid
vändplanen i slutet på Älgstigen. Fogdeansvarig Hampus von Post svarar att
informationen kommer tas med med vid fogdevandringen i höst.
En medlem berättar att hon kontaktat kyrkan då ett flertal träd håller på och falla
omkull på deras mark norr om Ringblomman. Det är både en fara for barn som
gärna leker i skogen som att de hotar telefoni och fiberledningar till området.
Styrlsen menar att den inte kan köra något i frågan då det inte är foreningens
mark.

§12: Ersättning till styrelse och revisorer
Ny förhandling sker enligt tidigare beslut inför 2016.

§13 Styrelsens förslag till budget för 2014
Styrelsen lägger fram förslag till budget för 2015 samt debiteringslängderna for
åren 2011, 2012,1013, 2014 samt 2015.
Det finns ett räknefel i handlingarna angående antalet andelar. Delarna är rätt
men suman skall vara 375 st.
Förslag till budget for 2015 godkändes.
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§14: Val av styrelse och styrelseordförande

Ordförande
Övrig styrelse

Arne Skog
MatsYman
Mikael Palm
Peter Schill
Torgny Karlsson
Signelill Björk

Omval 201512016
Vald 2014/2015
Omval 2015/2016
Nyval 2015/2016
Vald 2014/2015
Vald 2014/2015

Björn Wilson(suppleant) Omval 2015
Tony Svedlund (suppleant) Nyval 2015

Mötet beslutade att: Godkänna valberedningens förslag till styrelsemedlemmar.

§15 Val av revisorer
Revisorier Lena Österman

Klas Johansson
Omval 2015
Omval 2015

Revisorssuppleanter Bengt Strenge
Johannes Folkegård

Omval 2015
Omval 2015

Mötet beslutade att: Godkänna valberedningens förslag av revisorer och
suppleanter

§ 16 Val av valberedning
Sammankallande Joel Bollö

BjörnOsberg
Omval 2015
Omval 2015

Mötet beslutade att: Omvälja befintlig valberedning.

§17: Övriga frågor
Ett önskemål framställdes om att hundägarna blir bättre på att plocka upp efter
ina hundar. Det finns klisteremärken i Hampus von Post på Kanans väg 12.
Dessa klistermärken kan fästas på soptunnor om man tycker det är ok att
hundägare lämnar sina påsar.

Trottoaren kan ge en falsk säkerhet för bilförare på Allevägen. Olika fårslag
diskuterades som kan sänka hastigheten diskuterades.
Mötet beslutade att: uppdra åt styrelsen att jobba vidare med frågan.

Information från styrelsen: Städdagar 2014: 12/4 och 18110.
Medlemmar i samfälligheten har en viss skyldighet att delta.

§18: Plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Justering av protokoll sker vid busskuren på Alleplan 11 april kl l 0.00.
Protokollet läggs därefter ut på E.S.S. hemsida (www.sommarstan.se) samt finns
tillgänglig hos Arne Skog, Kyrkfjärdsvägen 8 och Mikael Palm,
Kyrkfjärdsvägen 12.
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§19 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade mötesdeltagarna for deras insats samt styrelsen for ett
utmärkt arbete under 2014 och önskade lycka till under 2015.
Därefter förklarades årsmötet i Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2015
avslutat.

Vid protokollet
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Revisionsberättelse
Undertecknade, av ESS utsedda revisorer, har granskat Samfällighetens

räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2014.

Vi får med anledning härav, avge följande revisionsberättelse.

Räkenskaper och löpande bokföring 2014 har varit i god ordning och utan

anmärkning.

Styrelsens förvaltning är väl dokumenterad genom protokoll och styrelsen har

på ett ansvarsfullt sätt tillvaratagit medlemmarnas intressen.

Vår granskning har utförts enligt god revisionssed.

Vi tillstyrker

att balans- och resultaträkning fastställs

att årets resultat förs i ny räkning samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

E erö den 2 mars 2015
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Lena Österman (
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