Sunds Samfällighetsförenings årsmötesprotokoll 2017
Ärende: Årsmöte med Sunds Samfällighetsförening 2017
Tid: lördagen den 25 mars 2017 kl. 10:00
Plats: Finska föreningens lokal, Lånesta Gård i Vagnhärad
Närvarande: Antalet närvarande framgår av närvarolista som bifogas originalprotokollet.

1.

Mötets öppnande

Ordförande Göran Ohlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Inbjudna gästföreläsare var representanter från Trofi med entreprenörer, Se pkt 4.4
För att hedra minnet av föreningsmedlemmar som avlidit under året inleddes stämman med en tyst
minut.

2.

Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

3.

Mötets behöriga utlysande

Stämman förklarades vara behörigt utlyst.
4.

Val av mötespresidium

4.1

Val av mötesordförande

Stämman beslutade att välja Karl Pfeifer, Sund 59 till ordförande för mötet.
4.2

Val av sekreterare under mötet

Stämman beslutade att välja Anne-Lie Virtanen, Sund 120 till mötessekreterare.
4.3

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Lina Zimmerman, Sund 54 och Sten Lenksjö, Sund 63 till justeringsmän
och att tillika vara rösträknare.

4.4

Information från Trosa fibernät (Trofi)

Representanter från Trofi informerade om det pågående arbetet med fibernät i Trosa kommun.
Installation av fibernät på Sund kommer att göras med start i vår 2017. I och med anslutning
av Lövsta och Sund så uppnår Trosa kommun sitt uppsatta bredbandsmål.

Trofi presenterar hur arbetet ska genomföras och representanter från utförande företag är med
på stämman. Den 27/3 påbörjar projektör att boka möten med de fastighetsägare som beställt
anslutning, detta för projektering på respektive fastighet, dialog om upplägg samt för att
besvara frågor.
Tidplan för installationen är enligt följande: Schakt utförs 10/4 tom 15/7. Installation till
fastigheter sker etappvis perioden 15/6 tom 15/9 med avbrott för semester.
Efter midsommar kommer representanter för tjänsteleverantörer finnas tillgängliga vid
busshållplatsen för att ge medlemmar information om tjänsteutbud i nätet, mer information
kommer angående detta.
5

Styrelsens och revisorernas berättelser

5.1

Styrelsens verksamhetsberättelse

Göran Ohlsson presenterade styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter. Han föredrog
samfällighetens verksamhetsberättelse. Göran konstaterade att föreningens ekonomi är god samt att
den fastställda verksamhetsplanen har följts.
5.2

Revisorernas berättelse

Ingen av revisorerna var närvarande vid stämman.
Revisionsberättelsen har skickats ut till medlemmarna i samband med kallelsen till stämman.
Mötesordförande föredrog dessutom väsentliga delar av revisorernas berättelse.
Stämman beslutade därmed att revisionsberättelsen var föredragen.
5.3

Fastställande av resultat- och balansräkning

Revisorerna har i revisionsberättelsen föreslagit att stämman ska godkänna resultat och balansräkning.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

6

Ansvarsfrihet för styrelsen

Mot bakgrund av vad som framkommit vid föredragningen av styrelsens verksamhetsberättelse,
revisionsberättelsen och innehållet i resultat och balansräkningen beslutade stämman att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Beslutet var enhälligt.

7

Verksamhetsplan och budget för 2017

7.1

Ersättning till styrelse och revisorer

Göran Ohlsson föredrog styrelsens förslag till ersättning till styrelsen samt till revisorerna.
Styrelsearvodena är oförändrade (74 000 kr) i förhållande till 2016 samt fördelas av styrelsen.
Sammanträdesersättningen blir 500 kronor (400 kr år 2016) för ledamöter och oförändrat 500 kronor
för suppleanter per sammanträde.

Arvodet till auktoriserad och godkänd revisor sker på löpande räkning.
Medlemmar som utför arbete på styrelsens uppdrag erhåller en ersättning om 225 kronor per timme.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
7.2

Förslag till uttaxering

Göran Ohlsson föredrog styrelsens förslag till uttaxering av andelsavgifter för verksamhetsåret 2017
enligt följande:





Verksamhetsgren Samfälligheten, oförändrat 5 500 kr/andel
Verksamhetsgren vägar, oförändrat 2 200 kr/andel för bebyggd tomt,
Obebyggd tomt oförändrat 550 kr/andel.

Andelsavgiften betalas vid två tillfällen under året med halva årsavgiften som förfaller till betalning
den 30:e april och 31:a oktober 2017. Ansvarig för att betalning sker är lagfaren fastighetsägare vid
respektive förfallodag.
Debiteringslängden finns alltid tillgänglig hos ordförande Sund 128. Göran Ohlsson informerade
mötet att debiteringsländgen finns framlagd för föreningens medlemmar att ta del av i årsstämmans
möteslokal.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

7.3

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2017

Göran Ohlsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2017.
Stämman fastställde styrelsens förslag.

8

Val

8.1

Val av ordinarie ledamot tillika ordförande (mandattid 2 år)

Valberedningens förslag:
Göran Ohlsson, omval 2 år.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
8.2

Val av en ordinarie ledamot (mandattid 2 år)

Valberedningens förslag:
Anne-Lie Virtanen, omval 2 år
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
8.3

Val av fem suppleanter (mandattid 1 år)

Valberedningens förslag:

Jerry Forsberg, omval 1 år
Kjell Hultberg, omval 1 år
Gunilla Vadsten, omval 1 år
Johan Asknergård, omval 1 år
Sara Sundholm, nyval 1 år
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
8.4

Val av en ordinarie revisor (mandattid 2 år)

Valberedningens förslag:
Björn Bentevik, omval 2 år
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
8.5

Val av två suppleanter för revisorerna (mandattid 1 år)

Valberedningens förslag:
Carry Nylander, omval 1 år
Gunder Svensson, omval 1 år
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
8.6

Val av valberedning (tre ledamöter)

Bert Edbom, Bo Löfgren och Magnus Ljung föreslogs till valberedningen.
Stämman beslutade i enlighet med mötets förslag.
8.7
Val av ordförande för valberedningen (väljs bland valda ledamöter till
valberedningen)
Bert Edbom föreslogs som ordförande för valberedningen.
Stämman beslutade i enlighet med mötets förslag.

9

Övriga frågor

9.1

Grannsamverkan

Lars Sjögren redogjorde för grannsamverkans arbete under 2016 samt målen för 2017.
Lars konstaterade att vi bor i ett lugnt område dock är hastigheten på våra vägar ofta för hög. Aktuell
max hastighet är 50 km/tim men vi uppmanades att hålla rekommenderad hastighet som är 30 km/tim.
Lars nämnde vidare att vissa fastighetsägare haft problem med älgar inne på tomter.
På föreningens hemsida finns kontaktlista över kontaktpersonerna i Grannsamverkan.
Under 2017 kommer de att fortsätta arbeta med följande utvecklingsfrågor:



Förbättrat systematiskt brandskyddsarbete



Förbättrad kommunikation med medlemmarna



Förbättrad kommunikation med polisen



Utvecklad samverkan med Trosa kommun

10

Meddelande om var stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämmoprotokollet finns från och med 170415 tillgängligt hos ordförande samt på föreningens
hemsida: www.trosasund.se.

11

Avslutning

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad. Därefter
överlämnades ordet till föreningens ordförande Göran Ohlsson.
Göran Ohlsson uppmanade alla medlemmar att gärna höra av sig till styrelsen med åsikter eller
förslag.
Göran tackade vidare samtliga medlemmar som kommit till årsmötesförhandlingarna, tackade
styrelsen för det gångna året samt tackade för förtroendet till omval i ytterligare 2 år.
Presenter delades ut till avgående suppleant Peter Ljung, valberedningens ordförande Bert Edbom,
mötets ordförande Karl Pfeifer och mötets sekreterare Anne-Lie Virtanen.
Därefter förklarades årsstämman avslutat.
Vid protokollet

Anne-Lie Virtanen
Mötessekreterare

Justeras

Karl Pfeifer
Ordf. under mötet

Lina Zimmerman
Justeringsman

Sten Lenksjö
Justeringsman

