Måsvikens samfällighetsförening
Vindö
Protokoll
fört vid ordinarie årsmöte i Måsvikens samfällighetsförening,
lördagen den 10 maj, 2008, på klipporna vid bryggan.

Närvarande:

Ania och Micke Blomgren
Gerd och Rudolf Cederström
Göran Ekbom
Anna Karin Gullberg och Bengt Söderberg
Håkan Elderstig
Vera Lenander
Lena och Per Rosenberg
Patrik Svensson
Hans Thorsén
Britt Söderberg

1.

Årsmötet förklarades öppnat av Hans Thorsén.

2.

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Thorsén.

3.

Till att föra protokollet valdes Vera Lenander.

4.

Till justerare av protokollet valdes Patrik Svensson.

5.

Göran Ekbom föredrog förvaltningsberättelsen enligt följande:
Alla har betalt årsavgiften.
El-Gubben har kvar sin fordran Han har dock inte kommit med någon ny
påminnelse.
Under hösten 2005 grävdes dikena av vägföreningen. Vissa vatten- och
elserviser har då frilagts. Ett rör har nu lagts i diket och ledningar täckta med
fyllnadsmassor ovanför röret.
Timer och strömbrytare, för att förenkla avfrostning av vattenledningen, är
installerade vid pumphuset.
Vattenprov lämnades via An-rör. Svaret är tjänligt med anmärkning.
Anmärkningen: 1. pga hög järnhalt (kan medföra utfällningar, missfärgning och
smak, risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar) 2. pga hög
natriumhalt (salt kan påskynda korrosionsangrepp. Indikerar påverkan från relikt
saltvatten eller havsvatten). Kopparhalten, som konstaterades vid förra
provtagningstillfället, var inte hög vid detta prov. Det måste bero på att Tommy
på AN-rör spolad ett bra tag innan han tog provet. Beslöts att vi inte lämnar
något nytt vattenprov i år.
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6.

Göran Ekbom föredrog bokslutet och konstaterade att ekonomin är relativt god.
Resultat- och balansräkningen genomgicks. Årets resultat är ett överskott på
17000.
Styrelsens förslag är att avgiften för 2008 blir 1800 för att bygga upp en reserv.
Beslöts att avgiften för år 2008 skall vara 1 800:- och insättning sker, utan
vidare avisering, på samfällighetens PlusGirokonto 37 44 74-5 senast den
sista juni 2007.

7.

Några synpunkter från revisorn hade inte inkommit varför årsmötet föreslog att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

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 2008 fördelats enligt inkomna önskemål.
12. Övrigt:
Håkan meddelade att de kommer att bygga till sitt lilla hus. Det kommer att ligga
ca 2 m från allmänningen, därför behövs medgivande från samfälligheten, vilket
beviljades. Dessutom behövs medgivande från närmaste grannarna samt från
markägaren till allmänningen.
13. Allmänningarna:
Efter mycket diskussion bestämdes att vi inte har någon gemensam städdag i
sommar. Vi anlitar hjälp att fälla de träd, som barkades för ett par år sedan.
Bengt kontaktar entreprenör. De, som har eldningshögar liggande på vår
allmänning, ombedes att elda dessa före sommaren. Den 13 september tar vi
upp Y-bommar och landgångar. I samband med det städar vi upp och eldar.
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14. Årsmötet avslutades och många starka killar tog sig ann landgångar och ybommar så att vi är redo för sommaren.

Vid protokollet:

Vera Lenander

Justeras:

Patrik Svensson

Hans Thorsén, ordförande

