Långvreten-Näshagens samfällighetsförening
Protokoll fört vid Långvreten-Näshagens samfällighetsförenings årsstämma
2017-05-20
Plats:
Lövsta Gård
Närvarande: 44 röstberättigade varav 8 fullmakter
§ 1. Mötet öppnas, fastställande av dagordning
Föreningens ordförande Klas Röhr förklarade stämman öppnad. Den föreslagna
dagordningen fastställdes.
§ 2. Val av ordförande för mötet
Beslutades
att till ordförande för mötet välja Pehr Jacobsson från Stentorps samfällighetsförening.
§ 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen skickades ut den 26 april 2017.
Beslutades
att mötet var behörigt utlyst.
§ 4. Val av sekreterare för mötet
Beslutades
att till sekreterare för mötet välja Bengt Jansson.
§ 5. Angående rösträtt vid val och beslut. Upprop, granskning och godkännande
av fullmakter.
Mötet hade 44 röstberättigade varav 8 fullmakter enligt debiteringslängd.
Beslutades
att godkänna antalet röstberättigade och fullmakter.
§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Beslutades
att välja Lars Bondsäter och Mikael Sandström till rösträknare tillika justeringsmän.
§ 7. Behandling av verksamhetsberättelse 2016-2017
Verksamhetsberättelsen var utsänd tillsammans med kallelsen.
Beslutades
att godkänna verksamhetsberättelsen.
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning var utsänd. Föreningen har 2016-2017 en vinst på 64 903 kr.
Beslutades
att fastställa resultat- och balansräkningen.
§ 9 Behandling av revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisor Bo Alm föredrog revisionsberättelsen.
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Beslutades
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016-2017.
§ 10. Behandling av motioner/förslag från styrelsen till årsstämman
a. Inga motioner hade inlämnats
b. Styrelsens förslag
1. Rustning av lekplatsen.
Lekplatsen vid fotbollsplan rustas upp. Lagar/byter det som är trasigt. Material bekostas
av föreningen och arbetet sker på ideell frivillig basis. Styrelsen föreslår
handuppräckning på årsmötet för att utse en arbetsgrupp vilket är en förutsättning om
detta skall bli utfört.
Beslutades
att Alexandra Nordin, Mattias Schmidt, Lars Bräutigam, Anders Bohman och Mona
Max skall utgöra arbetsgruppen som får i uppdrag att rusta lekplatsen.
2. Fiberutbyggnad i området
Det finns idag 2 entreprenörer i området som visat intresse för detta uppdrag,
Svensk infrastruktur och IP Only. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen
att för samfällighetens räkning medge att vald entreprenör får rätt att lägga fiberkabel i
föreningens vägar under förutsättning att styrelsen finner avtalsförslag från vald
entreprenör innebär tillräcklig säkerhet för samfälligheten och deltagande fastigheter
avseende eventuella skador i samband med eller till följd av anläggningsarbetena.
Not: REV har skickat ett avtalsförslag som de rekommenderar för den här typen av
uppdrag.
Markägaren har inga invändningar på det årsstämman beslutar.
Under diskussionen framkom att
• Det avtal som tecknas gäller endast tillstånd att gräva. Styrelsen skall inte
teckna en ekonomisk förbindelse.
• Grävningen får endast ske när alla markavtal är klara.
• Hänsyn skall tas till sommarvattenledningen, kommande reparation av vägarna,
EONs kabeldragningar mm.
• De fastigheter som inte skrivit på avtal med den part som väljs, skall kunna
skriva på avtal på samma premisser som de som skrivit på tidigare.
Beslutades
att styrelsen får i uppdrag att teckna avtal med den part som anses vara den bästa ur
föreningens perspektiv.
3. Handlingsplan för större underhåll av vägarna.
Styrelsens förslag är att årsstämman röstar om att ge styrelsen i uppdrag att under 2017
upprätta en femårsplan gällande större underhållsarbeten på vägarna i området.
Styrelsens förslag är att under 5 år använda del av föreningens överskott. I årets budget
anslås 140 000 kr.
Beslutades
att styrelsen får i uppdrag att under 2017 upprätta en femårsplan gällande större
underhållsarbeten på vägarna i området samt att under 2017-18 använda 140 000 kr
för detta ändamål.
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§ 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och framläggande av
debiteringslängd, där årsavgiften om 1700 kr uppges.
Budget för 2017–2018 var utsänd.
Beslutades
att fastställa årsavgiften till oförändrat 1700 kr enligt debiteringslängden samt
att godkänna den framlagda budgeten
§ 12 Verksamhetsplan för 2017–2018
Förslag på verksamhetsplan för 2017–2018 var utsänd.
Beslutades
att godkänna den framlagda verksamhetsplanen.
§ 13. Meddelande om sista betalningsdag
Meddelades att sista betalningsdag för årsavgiften är 2017-06-30
§ 14. Arvode till nästkommande års styrelse och revisorer
I budgeten föreslogs att arvode inkl arbetsgivaravgifter till styrelse och revisorer skall
vara totalt 21 000 kr.
Beslutades
att arvodet till styrelse och revisorer kommande verksamhetsår skall vara 21 000 kr.
§ 15. Val av ledamöter 2 år
Sammankallande i valberedningen, Gertrud Attling, föredrog valberedningens förslag till
styrelse:
Ordinarie ledamöter:
Bengt Jansson
Lars Bräutigam

1 år kvar
1 år kvar

Alexandra Nordin
Benny Boshag
Tony Barkerud

2 år
2 år
2 år

Beslutades
att välja Alexandra Nordin, Benny Boshag och Tony Barkerud till ledamöter på 2 år.
§ 16. Val av ordförande 1 år
Valberedningen föreslog att till ordförande välja Lars Bräutigam.
Beslutades
att välja Lars Bräutigam till ordförande för ett år.
§ 17. Val av suppleanter
Valberedningen föreslog att till suppleanter välja Barbro Gernandt och Anders
Brännström.
Beslutades
att till suppleanter för ett år välja Barbro Gernandt och Anders Brännström.
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§ 18. Val av revisorer
Valberedningen föreslog Bo Alm och Gun Eriksson till revisorer för 1 år.
Beslutades
att välja Ahlm och Gun Eriksson till revisorer för 1 år.
§ 19. Val av valberedning
Till valberedning föreslogs Klas Röhr, Angela Röhr samt Anki Jernberg.
Beslutades
att till valberedning välja Klas Röhr, Angela Röhr samt Anki Jernberg med Klas Röhr
som sammankallande.
§ 20. Övrig information
a. Badbryggor
Meddelades att bryggorna läggs i lördagen den 27 maj kl 10.00
b. Avtackning
Klas Röhr tackade Pehr Jacobsson för ett väl genomfört årsmöte.
Mona Max från Trivselkassan tackade verksamhetsårets styrelse och revisorer samt
Roine Berglund för gräsklippningen vid dansbana och fotbollsplan.
§ 21 Meddelande av plats där stämmoprotokoll kommer att hållas tillgängligt
Beslutades
att stämmoprotokollet anslås på anslagstavlorna vid brevlådestationerna och
publiceras på föreningens hemsida, www.lnsf.se.
§ 20. Mötet avslutas
Ordförande Pehr Jacobsson tackade för förtroendet att vara ordförande på stämman och
förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
…………………………………
Bengt Jansson
Justeras
…………………………………
Lars Bondsäter

…………………………………
Mikael Sandström
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