
Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S

Mötesprotokoll: Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2017

Datum: 2017-03-18

Plats: Hembygdsgården

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

§2: Val av ordförande
Till ordförande för mötet valdes Klas Johansson.

§3: Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Mikael Palm.

§4: Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Signelill Björk och Hampus von Post

§5: Stämmans behöriga utlysande
Stämman förklarades behörigen utlyst.
Dagordningen godkändes

§6: Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.

§7: Balans- och resultaträkning 2016
Balans och resultaträkning lästes upp.
Det totala resultatet för 2016 är 4800 kr (väg: -6645 kr, vatten 11445 kr) där
kostnader för vägunderhåll och vinterväghållning blivit större än budgeterat. Det
kommer sig av f.o.m. 2016 debiteras denna del årsvis och därmed hamnar även
höstens kostnader på 2016 istället för som tidigare under kommande år.
Not: De administrativa kostnaderna är i resultaträkningen något felfördelade
mellan väg och vatten (75-25% mot normalt 80-20%). Styrelsen förslår att detta
(3200 kr) justeras iresultaträkningen för 2017.

Mötet beslutade att: Fastställa balans och resultaträkningen för 2016.
Justering av administrativa kostnader mellan väg och vatten görs i2017 års
resultaträkning.

§8: Revisionsberättelse 2016
Revisionsberättelsen lästes upp av Klas Johansson.
Det noteras att räkenskaper och löpande bokföring 2016 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 2016.
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§9: Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2016.

§1O: Framställningar från styrelsen
Ekonomi: Avgifter föreslås vara oförändrad.
Vägsektionen: Styrelsen förslår ny beläggning på delar av Berghagsvägen,
Hammarvägen och Kanans väg omfattandes ca 800 m2.
Not: På Kanans väg är det sträckan Kyrkfjärdsvägen till Ängsullsvägen som
avses.

§11: Motioner från medlemmarna.
Fyra motioner har inkommit.
Motionerna avser önskemål om namnbyte till Asknäs, önskemål om
välkomstskylt, naturstenspartier och på Strandbacken uppförande aven
hundrastgård.
Styrelsen förslog avslag på samtliga motioner.
Styrelsens förslag godkändes.

§12: Ersättning till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår att arvode till styrelse och revisorer är oförändrat.
Förslag till arvoden för styrelse och revisorer godkändes.

§13 Styrelsens förslag till budget för 2017
Styrelsen lägger fram förslag till budget för 2017
Förslag till budget för 2017 godkändes.

§14: Val av styrelse och styrelseordförande

Ordförande
Övrig styrelse

Hugo Nilen
MatsYman
Mikael Palm
Peter Schill
Bengt Strenge I
Martin Fagerlind

Vald 2017/2018
Vald 2016/2017
Omva12017/2018
Omval 201712018
Vald 201612017
Vald 201612017

Björn Wilson(suppleant) Omval 2017
Tony Svedlund (suppleant) Omval 2017

Mötet beslutade att: Godkänna valberedningens förslag till styrelsemedlemmar.

§15 Val av revisorer
Revisorier Omval 2017

Omval 2017
Lena Österman
Klas Johansson

Revisorssuppleanter Lise Norrman
Åsa Bollö

Omval 2017
Omval 2017

Mötet beslutade att: Godkänna valberedningens förslag av revisorer och
suppleanter
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§ 16 Val av valberedning
Sammankallande Joel Bollö

Björn Osberg
Omval 2017
Omval 2017

Mötet beslutade att: Omvälja befintlig valberedning.

§17: Övriga frågor
Infarten till Ekerö Sommarstad och kyrkan från landsvägen har begränsad sikt
och det är ofta hög hastighet på trafiken. Olycksrisken oroar boende i
Sommarstan. Kan man låta röja växtlighet för att öka sikt och/eller låta skylta
med utfartsvarning?

Mötet beslutade att: Styrelsen får i uppdrag att se över fårbättrande åtgärder.

Uppmaning från hundägare i området att visa hänsyn och inte smälla smällare
eller nyttja fyrverkeripjäser utöver de "reguljära" tillfållena nyår och valborg.

Fråga om det finns fastställt datum för sopning av vägarna i området och om det
då går att bli förvarnad för att kunna skydda egendom mot damm.
Svar: Det finns inget fastställt datum för sopning, utan det beror på
tillgänglighet.

Önskemål finns om trädfållning på allmänning. Hur går man tillväga?
Svar: Framställ önskemålet till aktuell fogde eller fogdeansvarig som
tillsammans fattar beslut.

Fråga om cykelbanan från Sandudden längs landsvägen går att förlänga sista
biten till Sommarstans infart.
Svar: Markägaren har inte velat släppa den biten och Ekerö Kommun har inte
ansett det vara av tillräckligt vikt för att expropriera marken i fråga.

Mötet beslutade att: Styrelsen får i uppdrag att fortsatt driva frågan.

Stadsarkitektkontoret har aviserat ~~ ändring i detaljplanen för Nibbla
koloniträdgårdsområde. Fråga om detta är något som årsmötet ska ta ställning
till.
Svar: Styrelsen avser att ta upp frågan kommande styrelsemöte.

Styrelsen ber de som tidigare inte har, men är intresserade av att få bredband
indraget till sin fastighet, att skriva upp sig på en intresse lista som styrelsen
sedan ser till att Telia får ta del av.

Avgående ordförande Arne Skog avtackas för sin tid i styrelsen.

§18: Plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Justering av protokoll sker vid busskuren på Alleplan 1 april kl 10.00.
Protokollet läggs därefter ut på E.S.S. hemsida (www.sommarstan.se) samt finns
tillgänglig hos Hugo Nilen, Ringvägen 17 och Mikael Palm,
Kyrkfjärdsvägen 12.
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§19 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för deras insats samt styrelsen för ett
utmärkt arbete under 2016 och önskade lycka till under 2017.
Därefter förklarades årsmötet iEkerö Sommarstads Samfällighetsförening 2017
avslutat.

V.id protO.kOlleQt.... __o/J~'l/J__-··l;JJ~J1,1 .~---
Mikael Palm
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