Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening E.S.S
Mötesprotokoll:

Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2011

Datum:

2011-04-30

Plats:

Hembygdsgården

§1:

Mötets öppnande
Ordförande i E.S.S Pekka Haverinen 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 Åsa Öhlin

§4:

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Mikael Palm och Joel Bollö

§5:

Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades enhälligt behörigen utlyst
Dagordningen godkändes

§6:

Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
Ändring: Fogdeansvarig för Berget är Peter Schill

§7:

Balans- och resultaträkning 2010
Balans och resultaträkning lästes upp
Samfälligheten uppvisar 2010 ett positivt resultat på 217.351 kronor
Balans och resultaträkning mottogs och lades till handlingarna

§8:

Revisionsberättelse 2010
Revisionsberättelsen lästes upp
Revisionsberättelsen mottogs och lades till handlingarna

§9:

Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet

§10:

Framställningar från styrelsen
Ekonomi
-Andelsavgiften föreslogs ligga kvar på förra årets nivå 1400 kr/år då stora
utgifter väntar ffa inom sektion vägar.
Förslaget antogs
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Sektion 1, vägar
-Styrelsens framställande av Projekt Allévägen. Positivt förhandsbesked från
Trafikverket att bidra med 40% av en beräknad kostnad på 1,6 miljoner kronor.
Lånelöfte finns på återstående kostnad.
(se bifogat dokument ”Projekt Allévägen”)
Projekt Allévägen antogs.
Sektion 2, sommarvatten
-Avgiften föreslogs ligga kvar på 800 kr/år vilket också antogs.
Förslag till 2010 års förvaltning godkändes.
§11:

Motioner från medlemmarna.
1: Motion från Hampus von Post ang hundgård på allmänning ovanför
båtklubben
Motionen avslås med 27 röster mot 18.
2: Motion från Beatrice och Niklas Thulin ang utveckling av lekpark samt
byggnation av fartgupp på vägen runt fotbollsplan och lekplats
Önskemål kom från deltagande på mötet att behålla fotbollsplan i nuvarande
utsträckning och i stället utnyttja området kring bouleplan bakom lekparken för
att inte förändra områdets karaktär.
Frågan hänvisas till styrelsen som med hjälp från Nicklas Johansson ser till att
lekplatsen underhålls samt återkommer med detaljerad plan och budget för
upprustning till nästa årsmöte.

§12:

Ersättning till styrelse och revisorer
Befintligt förslag om ersättning ligger kvar.
Ordförande i styrelsen ges rätt att besluta om extra arvode till ledamot för arbete
utöver normal uppgift.

§13

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Förslag till budget för 2011 godkändes.

§14:

Val av styrelse och styrelseordförande
Styrelse 2011-05-06
Ordinarie
Ordförande
Arne Skog
Vägmästare/Vice ordf
Mats Yman
Sekreterare
Mikael Palm
Ledamot/fogdeansvarig Hampus von Post
Ledamot
Torgny Karlsson
Ledamot
Ulf Sundberg
Suppleanter
Björn Wilson
Thomas Hjelmblad

Omval 2011
Nyval 2011
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Nyval 2011/2012
Vald 2011/2011
Nyval 2010/2012
Fyllnadsval 2011
Vald 2010/2011
Nyval 2010/2011

§15

Val av revisorer
Revisorier

Revisorssuppleanter
§ 16

§17:

Val av valberedning
Sammankallande

Lena Österman
Klas Johansson
Bengt Strenge
Johannes Folkegård
Kalle Palmgren
Joel Bollö

Övriga frågor
Båtklubben informerar att båtrampen behöver renoveras.
Frågan hänvisas till styrelsen.
Vädjan från Pekka Haverinen att alla öppnar sommarvattnets kranar på hösten
efter det att vattnet stängts av för att förhindra frysskador av kvarliggande vatten
i systemet.

§18:

Plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Protokollet läggs ut på E.S.S. hemsida samt områdets anslagstavlor.

§19

Mötets avslutande
Mötesordförande Klas Johansson förklarade årsmötet i
Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening 2011 avslutat.

Vid protokollet

Åsa Öhlin
Justeras

Klas Johansson
Mötesordförande

Mikael Palm
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Joel Bollö

