Måsvikens samfällighetsförening
Vindö
Protokoll
fört vid ordinarie årsmöte i Måsvikens samfällighetsförening,
söndagen den 15 maj, 2011, hos Bengt Söderberg och Anna Karin Gullberg.

Närvarande:

Anja Blomgren, enligt fullmakt
Eva Edlund
Göran Ekbom
Håkan Elderstig
Anna Karin Gullberg och Bengt Söderberg
Vera Lenander
Britt Söderberg
Hans Thorsén
Gunilla och Johan Torberger
Daniel Westerberg
Kjell Åkerlund

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 Eva Edlund och Daniel Westerberg.

5.

Hans Thorsén föredrog förvaltningsberättelsen och konstaterade att, förutom att
projektet med ny landgång till pontonbryggan som i stort sett genomförts, har
inget övrigt av väsentlig betydelse inträffat. I samband med föredragningen
riktade ordföranden ett varmt tack till Bengt och Carl-Johan för väl genomförd
insats.
Göran Ekbom föredrog årsredovisningen och konstaterade att ekonomin får
anses vara god. Resultatet för 2010 uppgick till ett överskott på 21 903 kr.
Britt Söderberg fördrog revisorns granskning av räkenskaperna.
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Beslöts att styrelsen får i uppdrag att besiktiga pontonbryggan med hänsyn till
att vår grannförening drabbats av att en av deras pontoner sjunkit under hösten
2010.
Beslöts att styrelsen på sedvanligt sätt arvoderas med en måltid.
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6.

Årsmötet upptog till diskussion den av Carl Edlund inlämnade motion angående
tennisbanans framtida hantering. Motionen genomgicks och diskuterades
grundligt.
Beslöts att fastigheterna Cederström (1:82), Edlund (1:80), Svensson (1:85)
Torberger(1:79) och Westblom (1:87) gemensamt skall ”bjuda” övriga
medlemmar på mat och dryck under sommarfesten 2011 upp till en summa av
1 500 kr per de nämnda fastigheterna samt att de därmed erhåller full
nyttjanderätt till tennisbanan.
Beslöts att samfällighetsföreningen därigenom framledes ansvarar för drift och
skötsel.
Beslöts att uppdra åt styrelsen att besluta i frågor rörande tillfällig uthyrning av
tennisbanan

7.

Beslöts att på styrelsens förslag inte vidta några större åtgärder förutom att
besiktiga pontonbryggan.

8.

Styrelsen föreslog att årsavgiften 2011 skall vara oförändrat 1 800 kr per
fastighet.
Beslöts att avgiften för år 2011 skall vara 1 800kr per fastighet och insättning
sker, utan vidare avisering, på samfällighetens PlusGirokonto 37 44 74-5
senast den sista juni 2011

9.

Beslöts att till ny styrelse, tillika valnämnd, utse följande:
Hans Thorsén, ordförande
Gerd Cederström, sekreterare
Göran Ekbom, kassör
Vera Lenander
Bengt Söderberg
Håkan Elderstig och Daniel Westerberg, suppleanter.

10. Beslöts att till revisor utse Britt Söderberg.
11. Beslöts att fördela bryggplatser i enlighet med det förslag som bifogats kallelsen
till årsmötet.
Beslöts att medlem som inte respekterar årsmötets beslut om fördelning av
bryggplatserna därmed förverkar sin rätt att nyttja platsen.
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12. Beslöts att gemensam städdag inträffar den 23 maj kl 10.00 med samling vid
tennisbanan.
Beslöts att gemensam sommarfest inträffar den 23 juli vid senare fastställt
klockslag och plats.
13. Årsmötet avslutades och de närvarande uttryckte, till Anna Karin och Bengt, sin
tillfredsställelse med såväl kaffet, kaffebrödet som lokalen för årsmötet.

Vid protokollet:

Johan Torberger

Hans Thorsén, ordförande

Justeras:

Eva Edlund

Daniel Westerberg

