Måsvikens samfällighetsförening
Vindö
Protokoll
fört vid ordinarie årsmöte i Måsvikens samfällighetsförening,
lördagen den 12 maj, 2007, hos Anna Karin och Bengt.

Närvarande:

Ania och Micke Blomgren
Gerd och Rudolf Cederström
Göran Ekbom
Anna Karin Gullberg och Bengt Söderberg
Eliza Kajanus och Håkan
Vera Lenander
Lena Rosenberg
Patrik Svensson
Hans Thorsén
Gunilla och 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.

Till justerare av protokollet valdes Patrik Svensson.

5.

Göran Ekbom föredrog förvaltningsberättelsen enligt följande:
Samtliga sju bojar utanför pontonbryggan är nu utlagda enligt tidigare beslut.
El-Gubben har kvar sin fordran och föreningen vidhåller sitt förslag till
uppgörelse som ännu inte accepterats.
Under hösten grävdes dikena av vägföreningen. Vissa vatten- och elserviser
har då frilagts. En uppgörelse med vägföreningen har träffats för att åtgärda
detta under innevarande år.
Timer och strömbrytare vid pumphuset har ännu inte installerats men det
kommer att göras under innevarande år.
Beslöts att Vera Lenander lämnar nytt vattenprov för kontroll av brunnsvattnets
tjänlighet särskilt med hänsyn till den oförklarligt höga kopparhalten som
konstaterades vid förra provtagningstillfället.

6.

Göran Ekbom föredrog bokslutet och konstaterade att ekonomin är relativt god.
Resultat- och balansräkningen genomgicks varvid bl.a. konstaterades att
samtliga eftersläpande avgifter nu är betalda. Årets resultat är negativt vilket
kan förklaras med tillkommande kostnader i samband med utläggningen av
bojar.
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Styrelsen föreslår att avgiften för år 2007 höjs med 300:- till 1 800 per fastighet.
Beslöts att avgiften för år 2007 skall vara 1 800:- och insättning sker, utan
vidare avisering, på samfällighetens PlusGirokonto 37 44 74-5 senast den
sista maj 2007.
7.

Några synpunkter från revisorn hade inte inkommit varför årsmötet föreslog att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

8.

Beslöts att styrelsen på sedvanligt sätt arvoderas med en måltid.

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:
Platserna vid pontonbryggan har för år 2007 fördelats enligt inkomna önskemål.
Problemet med de svåråtkomliga linorna till svajbojarna kommer att lösas under
innevarande år. I värsta fall kan lösningen vara att lägga ut nya bojstenar.
Tennisbanan:
Konstaterades dels att visst mindre underhåll måste göras dels att priset för en
nyttjanderätt f.n. är 30 127:- enligt det regler som gäller.
12. Övrigt:
Torberger meddelade att de kommer att bygga till ett hus på 40 kvm. Bygglov är
beviljat och leverans kommer att ske efter sommaren.
På förekommen anledning togs frågan om nöjesåkning med fyrhjulingar och
andra motordrivna fordon upp till diskussion. En total enighet rådde om att detta
inte är något som uppskattas.
Allmänningarna:
Beslöts att anordna en gemensam dag för städning och röjning den 21:e juli kl.
9.00 -12.00.
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13. Pumphuset:
Pumphuset behöver fräschas upp utvändigt.
Påpekades vikten av att stänga servisventilerna till tomten under frånvaro
vintertid och eljest vid längre frånvaro samt att använda vattnet enbart till det
som det är avsett för nämligen behov i hushållet.
14. Årsmötet avslutades med ett tack till Anna Karin och Bengt som ställt upp med
både lokal, kaffe och delikat kaffebröd.

Vid protokollet:

Johan Torberger

Justeras:

Patrik Svensson

