Måsvikens samfällighetsförening
Vindö
Protokoll
fört vid ordinarie årsmöte i Måsvikens samfällighetsförening,
lördagen den 17, 2006, vid Onödan.

Närvarande:

Aneta Blomgren
Gerd Cederström
Rudolf Cederström
Carl Edlund
Göran Ekbom
Anna Karin Gullberg
Irmgard Kajanus
Vera Lenander
Inga Britt Rosenberg
Patrik Svensson
Bengt Söderberg
Britt Söderberg
Hans Thorsén
Gunilla Torberger
Johan Torberger

1.

Årsmötet förklarades öppnat av Hans Thorsén.

2.

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Thorsén.

3.

Till att föra protokollet valdes Johan Torberger.

4.

Justerare av protokollet valdes Gerd Cederström och Britt Söderberg.

5.

Göran Ekbom föredrog förvaltningsberättelsen enligt följande:
El-Gubben har kar sin fordran och föreningen vidhåller sitt förslag till
uppgörelse.
En vattenläcka uppstod i vintras i det hus som Ulf Söderberg disponerar.
Termostaten till värmekabeln är utbytt och en ny brytare, med timer, kommer att
installeras under innevarande år.
Beslöts att Vera Lenander lämnar vattenprov för kontroll av brunnsvattnets
tjänlighet.

6.

Göran Ekbom föredrog bokslutet och konstaterade att ekonomin är god.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift för år 2006.
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Beslöts att avgiften för år 2006 skall vara 1 500:- och insättning sker, utan
vidare avisering, på samfällighetens PlusGirokonto 37 44 74-5.
7.

Britt Söderberg fördrog revisionsberättelsen och föreslog årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

8.

Beslöts att styrelsen på sedvanligt sätt arvoderas med en middag.

9.

Beslöts att till ny styrelse, tillika valnämnd, utse följande:
Hans Thorsén, ordförande
Göran Ekbom
Vera Lenander
Bengt Söderberg
Johan Torberger

10. Beslöts att till revisor utse Britt Söderberg.
11. Bryggan:
Diskuterades hur vi skall lösa bryggproblemet. Del i brygga, reserverad
bryggplats eller bygga egen brygga, var några förslag från mötesdeltagarna.
Beslöts att styrelsen utreder frågan och återkommer med ett förslag till en
långsiktig lösning som är bra för alla i föreningen.
Allmänningarna:
Beslöts att anordna en gemensam dag för städning och röjning den 16:e juli.
Nedtagning av större träd skall av säkerhetsskäl lejas ut efter samråd med
närmaste berörda grannar.

Måsvikens samfällighetsförening
Vindö
12. Pumphuset:
Pumphuset behöver fräschas upp utvändigt.
Påpekades vikten av att stänga servisventilerna till tomten under frånvaro
vintertid och eljest vid längre frånvaro.
13. Årsmötet avslutades med ett tack till Inga Britt Rosenberg för de år som hon
verkat i styrelsen som ordförande.

Vid protokollet:

Johan Torberger

Justeras:

Gerd Cederström

Britt Söderberg

