Protokoll fört vid ordinarie årsstämma den 22 augusti 2009
med medlemmarna i
Måsgrundets Samfällighetsförening
Stämman öppnades av Gunilla Olsson
§1

Stämmans utlysande

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
§2

Närvarande

Förteckning över närvarande medlemmar. Bilaga 1.
§3

Val av ordförande till stämman

Valdes Gunilla Olsson till ordförande under stämman.
§4

Val av sekreterare för stämman

Valdes Anders Cronqvist till sekreterare under stämman.
§5

Val av justerare för stämman

Valdes Claes Litsner och Kerstin Malmqvist att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§6

Styrelsens årsberättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2008-07-01 – 2009-06-30 upplästes av
ordföranden. Resultat- och balansräkning förklarades och fanns också tillgänglig på stämman.
Följande felaktigheter påpekades: a) Revisorssuppleant ska vara Lennart Lindqvist (och inte
Birgit Appelgren). b) Under intäkter i resultaträkningen: År ska vara 2008/2009. Avgift ska vara
300 kr. Stämman godkände därefter årsberättelsen och den lades till handlingarna.
§7

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2008-07-01 – 2009-06-30 fanns tillgänglig på stämman.
Efter stämmans godkännande lades revisionsberättelsen till handlingarna.
§8

Ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med
revisorernas förslag.
§9

Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

Inga framställningar eller motioner hade inkommit.
§ 10

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att ersättningen till ordförande, kassör och sekreterare är densamma som
förra verksamhetsåret, det vill säga 500 kr/år.
§ 11

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Påpekades att datum ska vara 2009-07-01 – 2010-06-30. Stämman godkände därefter styrelsens
förslag.
§ 12

Val av styrelse och suppleanter
Till ordförande på ett år omvaldes Gunilla Olsson (Edeby 19:51)

Till ordinarie styrelseledamot på två år omvaldes Jan Andersson (19:49). Till styrelsesuppleanter
på ett år omvaldes Anders Cronqvist (Edeby 19:48) och Per Johansson (Edeby 19:19). Stämman

föreslog att styrelsen ska kunna utökas till antalet vilket kräver en ändring av stadgarna. Frågan
togs upp under punkt 15 nedan.
§ 13

Val av revisorer

Till revisorer på ett år omvaldes Jan Ivarsson (Edeby 19:31) och Håkan Malmqvist
(Edeby 19:24).
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Lennart Lindqvist (Edeby 19:27).
§ 14

Val av valberedning

Stämman beslutade att utse Sigvard Sonesson (sammankallande) och Annika Nagle till
valberedning.
§ 15

Övriga frågor
a) Åtgärder/reparationer av bryggorna. Beslutades att styrelsen får mandat att undersöka
behovet av underhåll och reparation av föreningens bryggor i Skottviken. Förslag för synpunkter
skickas sedan ut till samtliga i föreningen. Om kostnaden för åtgärderna förväntas bli betydande,
inhämtar styrelsen medlemmarnas godkännande.
b) ”Gamla” sjöboden. Styrelsen informerade om att den gamla stora sjöboden endast är till för
gemensamma saker och inte för privata ägodelar. Beslutades
- att dessa regler för den stora gamla sjöboden ska gälla även fortsättningsvis.
- att boden utrustas med ett kombinationslås så att alla medlemmar enkelt får tillträde.
- att styrelsen får i uppdrag att utreda bodens långsiktiga användningsområde
- att styrelsen får i uppdrag att se över bodens underhållsbehov
c) Tillgänglighet till föreningens område. Beslutades att styrelsen får i uppdrag att se hur
vägens skick och tillgängligheten till badplatsen kan förbättras.
d) Båtar vid bryggan. Förtydligades att i enlighet med föregående årsstämmas beslut är det
förbjudet att förtöja båtar på insidan av bryggan under tidsperioden från midsommar och fram till
och med sista augusti. Förbudet gäller oavsett om båten har motor eller inte.
e) De nya sjöbodarna. Två sjöbodar var vakanta vid halvårsskiftet, den ena har därefter sålts
och den andra är preliminärbokad.
f) Gammal bod. Rolf Schillén meddelade att hans gamla bod kommer att flyttas bort från
området snarast.
g) Placering av egendom på föreningens område. Efter styrelsens godkännande har en
gungställning placerats på badplatsen.
h) Ändring av stadgar. Beslutades att ändring av stadgar utlyses till nästa årsmöte med
anledning av föreslagen möjlighet att utöka styrelsen enligt punkt 12 ovan.
i) Styrelsens mandat. Styrelsen upplever att gemensamt fattade beslut inte efterlevs. Styrelsen
ställde frågan om den ska ha en förvaltande funktion, vilket är grundkravet i en samfällighet,
eller som nu en mer utvecklande funktion för att driva våra gemensamma intressen framåt, bland
annat med syfte att öka den allmänna trivseln för medlemmarna. Stämman beslutade att ge
styrelsen fullt förtroende och ett fortsatt uppdrag tillvarata gemensamma intressen för att
utveckla Måsgrundets samfällighetsförening.

§ 16

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Stämman beslutade att stämmoprotokollet skall finnas uppsatt inom tre veckor på anslagstavlorna

vid Nothamn, vid avtagsvägen mot Skogsvägen samt på anslagstavlan på Skogsvägen. Styrelsen
kommer också att ha ett antal kopior tillgängliga för dem som vill ha ett eget exemplar. Är det
någon som vill ha ett eget exemplar av protokollet via mejl, så går det bra att mejla till Gunilla
Olsson: casiga@etanet.se eller Anders Cronqvist: anders_cronqvist@hotmail.com.
§ 17

Mötets avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anders Cronqvist

Justeras:
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