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Mötesprotokoll: Årsmöte Ekerö Sommarstads Samfällighetsförening

Datum: 2005-03-21

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 Stefan Appelblom och Hans 
Gyllingmark.

§5. Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades enhälligt behörigen utlyst.

§6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

Sektion 1 (vägar, grönområden mm)

§7. Verksamhetsberättelse 2004
Verksamhetsberättelsen gicks igenom. 

Punkt 2.7 kvartersvärdar/värdinnor flyttas över för diskussion i 
Framtidsgruppen.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

Övrigt, önskemål mm: 
- Önskemål inkom om införskaffning av en trimmer.
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- Varje fogdeområde har tilldelats en peng för div. utlägg under städdagarna.
- Ny gräsklippare kommer att köpas in och den gamla kommer att auktioneras 

ut. Mer information kring det kommer senare.
- Önskemål om att få en toalett nere vid badstranden har inkommit. Styrelsen 

tittar vidare på olika förslag.
- Önskemål om fler belysningspunkter på Allévägen.
- Brunnslock på Älvvägen är övergjutet bör åtgärdas.
- Återvändsskylten på Älvvägen har ramlat, bör sättas upp igen. 

§8. Balans och resultaträkning 2004
Föreningens balans och resultaträkning gicks igenom. 

Fråga: Städrabatten togs bort enligt beslut vid förra årsmötet. Vad är det för 
städrabatt som har betalats ut i år?
Svar: Den städrabatt som betalats ut är en gammal skuld från tidigare år.

Fråga: Behöver vi alla dessa försäkringar?
Svar: Försäkringar finns för att skydda de personer som utför arbete åt 
föreningen så som gräsklippning mm.
Vi har även försäkring som gäller våra vägar vilket behövs om olyckan är 
framme. 

Balans och resultaträkning godkändes.

§9. Revisionsberättelse 2004.
Revisionsberättelsen gicks igenom. I revisionsberättelsen lämnas synpunkter på 
att ändring av andelstal skall underställas årsmöte för beslut. Styrelsen har under 
året ändrat andelstal för fastigheter med "dubbelt hushåll". Styrelsen hänvisar till 
förrättningshandlingar och kontakt med förrättningslantmätaren Eriksson som 
anger att detta är en styrelsefråga. Styrelsen ber revisionen att redovisa underlag 
för anmärkningen. Revisor Erik Wångby saknar sådant underlag men hävdar att 
detta bör finnas i anläggningslagen. Årsmötet uppdrar åt styrelsen och 
revisionen att till årsmötet 2006 utreda frågan samt bestämmer att de beslut som 
styrelsen tagit under 2005 ligger fast

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Framställningar från styrelsen
Förslag till 2005 års förvaltning gicks igenom.

§12 Motioner från medlemmar
Inga motioner har kommit in.

§13 Ersättning till styrelsen och revisorer
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Förslag till styrelsearvode las fram.
Styrelsearvodena godkändes med tillägg att årlig indexreglering skall ske.

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på indexreglering till årsmötet 
2006.

§14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Godkändes, debiteringslängd kommer att skickas med protokollet.

§15 Val av styrelse och styrelseordförande
Styrelse 2005
Ordförande Hampus von Post Omval 1 år
Vägmästare/vice ordf. Joel Bollö Omval 2 år
Kassör Klas Johansson Omval 1 år
Sekreterare Susanne Andersson Omval 2 år
Ledamot Eva Graveley-
(Sommarvatten) Qvarnström Nyval 1år

Suppleanter
Vägmästare/
Fogdeansvarig Björn Wilsson Nyval 1år
Sekreterare Ingela Hedlund Omval 1år
Kassör Petr Pavliska Nyval 1år
Sommarvatten Bengt Serneblad Omval 1år

§16 Val av revisorer
Revisorer Lena Berglöf Elm Omval 1 år

Erik WångbyOmval 1år
Revisors-
Suppleanter Lise Norrman Nyval 1 år

Ingela Porter Nyval 1 år

§17 Val av valberedning
Sammankallande Niclas Yman Omval 1 år

Dan Hultgren Nyval 1 år
Åsa Öhlin Nyval 1 år

§18 Övriga frågor
a) Framtidsgruppens förslag angående grönområden. 

Erik Wångby la fram framtidsgruppens förslag. Förslaget är tänkt som en 
tankeställare. Hur vill vi att våra grönområden ska se ut?  Hur ska vi sköta 
våra gemensamma områden? Hur har vi tänkt för våra ungdomar?

Förslag och frågor som kom upp under mötet.
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Vore kul om vi tog upp en gammal tradition med höstfest i 
hembygdsgården.

Hur gör vi med den stora rådjursstam som finns inom vårt område? 
Stefan Appelblom informerade om hittills vidtagna åtgärder.

Styrelsen ombads att titta igenom de regler och förordningar kring 
säkerheten på våra allmänna platser så som lekparken, badplatsen mm.

Förrättningsprotokollet bör läsas igenom av styrelsen så de punkter som inte 
är åtgärdade blir åtgärdade innan tiden går ut. 

Förslag las fram till styrelsen att ordna ett höstmöte då dessa punkter kan 
diskuteras mer ingående. 

b) Hampus von Post gick igenom det avtalsförslag som är tänkt att skrivas 
mellan Båtklubben och Samfällighetsföreningen.
Styrelsen fick mandat för att gå vidare men skall i den text som är skriven ta 
hänsyn till att ansvaret läggs både på båtklubben samt 
Samfällighetsföreningen att det fritt går att vistas nere på bryggor och 
gemensamma ytor.

c) De 4 hus som ligger på Älgstigen utgör en egen ”samfällighet”. Styrelsen tar 
till årsmötet 2006 fram ett förslag hur dessa ska införlivas i E.S.S.

Sektion 2 (sommarvatten)

§19. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Godkändes

§20 Inträdesavgift
2000 kronor fastställdes av mötet.

§21 Övriga frågor
Förslag till styrelsen är att titta igenom de gamla stadgar som tidigare tillämpats. 
Kan vara saker man bör tänka på.

Övriga gemensamma ärenden

§22 Plats där stämmoprotokoll hålls tillgänglig.
Protokolljustering äger rum lördag den 2 april, klockan 10.00 vid busskuren 
Alléplan.
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§ 23 Mötets avslutande
Mötesordförande Ulf Nilsson förklarade årsmötet i Ekerö Sommarstads 
Samfällighetsförening 2005 avslutat.

Vid protokollet

Susanne Andersson

Justeras

Ulf Nilsson Stefan Appelblom Hans Gyllingmark
Mötesordförande


