
Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S

Mötesprotokoll: Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2014

Datum: 2014-03-22

Plats: Hembygdsgården

§1: Mötets öppnande
Ordförande i E.S.S. Arne Skog 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 Mikael Palm.

§4: Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Susanne Åsander och Ingrid Amneus

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

§6: Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
Fråga från medlem: Trycket på sommarvattnet i bortre hörnet av Ringblomman 
är mycket dåligt. Går det att åtgärda?
Styrelsens svar: Styrelsen tittar på det och funderar på lösning under kommande 
period.
Fråga från medlem: Pga längre frånvaro från Sommarstan har denna missat att 
anmäla sig till anslutning av bredband. Går det fortfarande att efteranmäla sig 
till rabatterat pris 16.700 kr?
Styrelsens svar: Styrelsen kontaktar Telia/Scanova och undersöker saken.

§7: Balans- och resultaträkning 2013
Balans och resultaträkning lästes upp.
Kommentar från styrelsen:
Intäkterna har ökat successivt pga ökad andel permanentboende i området.
Det finns en post om obetalda avgifter, som är under behandling av HSB och 
Kronofogden men mötet bör vara införstått med att det finns en viss osäkerhet i 
denna fordran.
Mötet beslutade att: Fastställa balans och resultaträkningen för 2013.
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§8: Revisionsberättelse 2013
Revisionsberättelsen lästes upp av Lena Österman.
Det noteras att räkenskaper och löpande bokföring 2013 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 2013.

§9: Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§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.
Fråga från medlem: Avrinningen från Sommarstan till Nibbla 
Kolonistugeområde är emellanåt till irritation för invånarna i 
kolonistugeområdet. Ska vägbanan mellan Sommarstan och Nibbla renoveras 
och avrinningen regleras?
Styrelsens svar: En renovering ligger under planering.
Vattensektionen: Skulden till vägsektionen bör regleras under 2014 därigenom 
föreslår styrelsen om en extra utdebitering om 500 kr och en höjning av avgiften 
från 800 till 900 kr för att få ett större utrymme för underhåll i budgeten.
Förslag till 2014 års förvaltning godkändes.

§11: Motioner från medlemmarna.
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

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

§13 Styrelsens förslag till budget för 2014
Förslag till budget för 2014 godkändes.

§14: Val av styrelse och styrelseordförande

Ordförande Arne Skog  Vald 2013/2014
Övrig styrelse Mats Yman  Omval 2014/2015

Mikael Palm  Vald 2013/2014
Hampus von Post Vald 2013/2014
Torgny Karlsson  Omval 2014/2015
Signelill Björk  Nyval 2014/2015

Björn Wilson(suppleant)  Omval 2014
Peter Schill (suppleant)  Nyval 2014

Mötet beslutade att: Godkänna valberedningens förslag till styrelsemedlemmar. 
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§15 Val av revisorer
Revisorier Lena Österman Omval 2014

Klas Johansson Omval 2014

Revisorssuppleanter Bengt Strenge Omval 2014
Johannes Folkegård Omval 2014

Mötet beslutade att: Godkänna valberedningens förslag av revisorer och 
suppleanter 

§ 16 Val av valberedning
Sammankallande Joel Bollö Omval 2014

Björn Osberg Omval 2014

Mötet beslutade att: Omvälja befintlig valberedning.

§17: Övriga frågor
Med tanke på att en buss nyligen blockerade infarten till Ekerö Kyrka och 
Sommarstan så att ingen trafik kunde passera under ett par timmar framställs 
frågan om det finns planer på alternativa vägar in och ut framför allt med tanke 
på utryckningsfordon.
Styrelsen svar: Frågan tas i beaktande.
Ett önskemål framställdes om att hundägarna blir bättre på att plocka upp efter 
sina hundar.

Information från styrelsen: Städdagar 2014: 12/4 och 18/10.
Medlemmar i samfälligheten har en viss skyldighet att delta.

§18: Plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Justering av protokoll sker vid busskuren på Alléplan 5 april kl 10.00.
Protokollet läggs därefter ut på E.S.S. hemsida (www.sommarsta  n.se  ) samt finns 
tillgänglig hos Arne Skog, Kyrkfjärdsvägen 8 och Mikael Palm, 
Kyrkfjärdsvägen 12. 

§19 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för deras insats samt styrelsen för ett 
utmärkt arbete under 2013 och önskade lycka till under 2014.
Därefter förklarades årsmötet i Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2014 
avslutat.
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Vid protokollet

Mikael Palm

Justeras

Ulf Nilsson                 Susanne Åsander            Ingrid Amneus
Mötesordförande
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