Måsvikens Samfällighetsförening
Vindö
Protokoll
Fört vid ordinarie årsmöte i Måsvikens Samfällighetsförening
Söndagen den 19 maj 2019 hos Söderbergs
Närvarande: Hans Thorsén, Marie-Louise Lind, Britt Söderberg, Eva Edlund, Bengt Söderberg, AnnaKarin Gullberg, Calle Söderberg, Carl Johan Söderberg, Fredrik Hahne, Rudolf Cederström, Gerd
Cederström, Carl Cederström, Gunilla Torberger, Johan Torberger, Olle Hagström, Elvy Vestin
Hagström, Åsa Hansson, Bengt Jansson, Aneta Blomgren, Eliza Kajanus, Patrik Svensson.
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Hans Thorsén öppnade stämman
Till ordförande för mötet valdes HansThorsén
Dagordningen godkändes
Gerd Cederström valdes till protokollförare
Till justeringsmän valdes Johan Torberger och Eva Edlund
Konstaterades att stämman blivit stadgeenligt utlyst
Röstlängd fastställdes
Styrelsens årsredovisning föredrogs och vi konstaterade att vi har ett sämre resultat än plan pga
kostnad för kättingbyte på pontonbryggan
Revisionsberättelsen föredrogs
Bokslutet fastställdes
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
Beslöts att styrelsen arvoderas med en middag
Framställning från styrelsen:
-Uppdaterad förvaltningspolicy finns på hemsidan
-Comhemfiber hanteras av vägföreningen, inget nytt att rapportera
- Inga motioner har kommit in

14.Beslut om ny medlemsavgift. Beslutades att årsavgiften höjs till 3.000 kronor. Avgiften skall
inbetalas snarast dock senast den 30/6 på Plusgiro 374474-5. Samma konto gäller för båtplatserna. Vi
beslutade enligt styrelsens förslag om en avgift för första båtplats 1.000 kronor och för andra
båtplats/jollar vid brygga/strand 500 kronor.
15. Ny styrelse: Till ordförande valdes Calle Söderberg (nyval). Till ordinarie ledamöter valdes Gerd
Cederström (omval), Elvy Vestin Hagström (omval), Lisa Swartling (nyval).
16. Till revisor valdes Britt Söderberg (omval)
17. Patrik Svensson åtog sig rollen som valberedning. Patrik framförde att vi har stort problem med
att hitta personer i föreningen, som är villiga att går in som styrelseledamöter.
18. Övriga frågor
-städdag den 1 juni kl 10.00-12.00
- båtplatser fördelades enligt inkomna önskemål
- sommarfest den 20 juli kl 16.00

- Tennisbana, Gerd hade en offert på en högkvalitativ tennisbana, kostnad ca 170.000 kronor. Carl
Cederström åtog sig att ta fram fler förslag och även ta fram kostnad för anläggande av boulebana.
- Diskussion om hur vi ska ta hand om våra grönområden. Det uttrycktes önskemål om att köpa fler
tjänster.
- Det framfördes också synpunkter på att vi måste förstärka vår kassa.
- Vi behöver hitta en långsiktig lösning för placering av svajbojar.
- Vi har nu en gästplats på pontonbryggan, andra platsen från nocken. De som har behov av gästplats
anmäler detta till Gerd.
21. Årsmötet avslutades och avgående styrelseledamöter avtackades och vi framförde vårt tack för
kaffe och härlig rabarberkaka.

Vid protokollet:

Gerd Cederström

Hans Thorsén, ordförande

Justeras:

Eva Edlund

Johan Torberger

