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Fart vid arsstamma
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med borian
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15:00

Svanesund

Narvarolista linnes som bilaga tlll arrglnalet.
51

Mötes ömmande
Ingegerd carlsson nalsade alla valkomna uch dopnade arsstamman
Maret hällen tyst mlnur lor sm månglrlge ordforande Anders Åkerstrom, som hasrlgt avlidlt.
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Frågan om motet nar utlysts de rätt sätt
Årsstämman beslutar att utlysande om årsmötet har skett på ratt satt.

53

fastställande av rönllngd
Rdstlangden faslstalldes till 52 rbstberatrigade.
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Godkännande av duordrtlrllen
Arsmotet beslutar um gbdkannande av fereslagen dagordnlng.
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val av ordlärande ach sekreterare lär mdtet

55

val av två iusterlnesrnän,tillika rosträknare

57

styrelsens uerksamltetsberattelae samt resultat» och balansräknllu

lngegerd carlsson valdes ttll ordlumnde oon Charlene lonansson valdes som sekreterare lor
årsstämman.
Martln Samuelssun ocn lqell Olssun valdes ttll rusterare tilltka rdstraknare ler arsstarnman
Styrelsens verksamhetsberattelse lästes upp av lngeeerd carlsson.
Resultatr den taalansrakningen redugjordes lor av Eivor olsson, kassor.
Årsstamman godkunde bada och beslutade att lägga verksamhetsberauelsesamt resultar och
halansrzknmgllll handltnxama

llevlsorernzs berättelse samt hålen nm ansvarslrlttet för styrelsen
Revlsicnsberånelsen lästes upp och gbdkandes av arssramrnan.
Årsstamman beslutade att bevllla styrelsen ansvarslrinet tor det gångna året
59

Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsen lurslag ttll arvode 'är 1021 [lll styrelse skall ssttas tlll 2 urlshashelnpp.
3 nrlsbeldpp,
Vtterllgare ett förslag lnkom på stämman om Okn ng
Årsstämman beslutade att arvodet satts till 1 prlsbzsbelopp l enltgnet med styrelsens lorslag
Nuvarande arvode ar 30.000 kr, prlsbasbeloppet 2011 ar 47 500 kr vllker ger en nklling av 15 100 kr
Styrelsen forslag ttll arvode lor 2012 tlll reylsorer ar olorandrat om 1.500 kr per revlsol
Årsstämman godkände att arvodet för revtsorer kvarstår
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Styrelsens förslag om åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsårel
Styrelsen har som tldrgare är gemensamt med PEAB undersokt vara vagar otn oversynen vrsar att det
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flnns llera vågar l heltal: av helt nv asialtering, Det lramkum även olika tankar på hur
tanke nar atgardsplan
halkbekampning på Rådsvägen kunde iöva'ndraS, som kan kdmm

tas fram.

Styrelsen larslag ar att. om ekonomin tlllåter, atgarda en vag per år En langtidsalanering skall
uppvanas dan nfferler tas vi har dessa rada.
Årsstämman beslutar att styrelsen åtgävdav det underhåll som under 'knirlgerl ger
Årsstamman efterfrågar en redovlsnlng av befintliga vazar samt åtgardsbehov lör att kunna
presentera en långsiktlg plan samband med kommande årsstammar
r
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Styrelsens lbrslag tlll utgllts- ucll inkomststat delrlterlnulängd
Fel att mata prisöknlngzr samt de akade kostnaderna för undemall föreslog stvrelsen en hold avgift
med su kr per andel lran och med 1022. Priset blir därmed 550 kr per andel.
Årsslimmzn beslutade att dka avg-nen enllgt förslag med sn kr/zndel.

DebltetmgSlanngnvar tramlagd lar gransrnrng under arssramman.
512

Val

av syrelse, revisorer samt valbemdninl A-E

cnrlstlna alratn presenterade valherednlngens förslag om vltelllgare ett förslag lnkom. Årsstsmman
beslutade att godta valberedningens förslag, anllgr nedan

n val av ardlorande
—

drdfdrande for 1 år Ingegerd callssnn (nyval)

Tlll

B , Val av övriga styrelseledamdter
Ledamdtfiar år Nlna Anyal (man
Ledzmal För 1 ar unus strandntarlr (omval)
ledamot for 1 år charlotte Johansson (fyllnadsval
Ledamot med 3 år kvar Niklas Nygven

:

c , val av styrelsesuppleanter

sunvlaant lar : är lvlartln ullerlelt (nyval)

Supnleant fdr 1 år Eivur Dlssnn (nwil)
Suppleant far l ar Henrlk Embem ltvllnadsvall
val av revisurer lamte suppleanter
Revisor fbr 2 år carina Hasselnen (arnval)
Revisor med 1 år kvar Bengt Turstenssun
D

»

Revisorsuppleanr lar 2 år ltarln Gustavsson (arnvall
Revisorsuppleant med 1 ar kvar Anders Holmuvist
E

.

Till
Tlll

av valherednlng
valberedningen valdes slttande cnrlstlna alratn, largen Grindslö och Karin Olsson
Val

protnkdllet l'ares att lart w Klellberg reserverade sig mot stämmans beslut om styrelse.

”7”

W
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stadgeändrlng,inkomna motioner

crdloranoen meddelande ett förslag till stadgeandrlngar uposkjuts rllls nästkommande årsstamma
då ytterligare arbete behover goras i frågan.
lnkomna motioner:
-

Mellan

1

Rmmng av området vid tennlsnanarna

o Sly/relsens förslag a' en motloneu blhlles och ätgardas, om detta är under väglbremngens
o
-

-

ansvar.
Årsstamman blfuller styrelsens lorslag.

Motion 2: Förlängning av oenntllg kulvert vid Kallvagen
o sryrelsens férslzg 'ar att mollonen hänvisas till nästa styrelsemote lor vidare undersoknlng
samt kontakt med kommunen och iramtagande av kostnadsförslag.
Årsstamman blfu/lrr styrelsens forslag.
o
Motion 3: uoosa'ttnlng av traliktavlor mellan Genvägen/Gunnarsbergsvägen
() Stylelsens förslag ar att mamman hänvisas till nästa styrelsemöte Vor vidare undersékmng
om vad som gäller på denna vagstracka
o Arsstamman bllu/Ierszyrelxenslorslag.

, Mellon 4: Uppdatelins av parkerlngeri vid s((andzn (”husbilsparkerlnien")
o Stvrzlsens lorslag ar att motionen hänvisas rlll nasta swvelsembte med uppdrag att utreda

o

frågan ytterllgare . samråd med kommun och ovriga loreningar som är verksamma vld
stranden och lrarntagande av kostnadsförslag
Årsstamman bl/uller styrelsens Forslag.

, Motlon 5: Strandpromenad (lån/(lll farlan, langs hatltamn och strand
() Styrelsens lorslag ar att motionen hänvisas till nasta stvrolsemote med uppdrag att utreda
lragan ytterligare i samråd med kommun om ovriga l'oreningar som ar verksamma vid
stranden och lramtagande av kostnadslorslag
o
-

514

Årsstämman bl'fwllu sryrelsens forslag.

Motion s* Blomsterang samt klippning av gras o buskar
o Styrelsens lorslag ar att avslå motionen i den del som avser anlagganoe av blumstera'ng, oa
föreslagna ängen lnte arl loraningens ansvarsomrade utan motion stallaren här vanoa slg
till kommunen i lragan.
o Stylelsen iöleslår an 'är del två, khppnlng av vad och buskar, hanvlsa frågan (lll nasta
styrelsemote ocn gora en oversvn av vnderhillet.
o Årsstamman birollerstvrelsens forslag.
inkomna ärenden orn övllla lugar
Ovrtga inkomna arendeu

GRÅ/y
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Det nar lnkunrmit 2 brev med synpunkter som låsteS upp på mötet, men avsaknad av
förslag till åtgarder eller ltågestellnlng gör att dessa lär läggas till handlingarna.

hågar
0 Se över trankskvltar l samhället; repeterande av evergangtttalle een cykelbana skyltar samt

Övrlga

o
0
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euppskvlter
Parkeringsvakter isamhallet. Styrelsen ombads undersöka vem som beslutar vad som galler
på av lnreningen forvaltade visar
Fortydllga inför kummande årsstämma hur rastlerlarandet fungerar och vara wdllg med att
fullmakt kravs vld delägande samt umbud.

Beslut om tld om plats för pmukolljusterlng linn där armknllet hålles tlllginglln var

medlemmarna
pratakallet justeras fare den 20 oktober 2021 den anslås därefter på strandens anslagstavla, på

biblioteket samt på vaglaraningens hemslda.
515

Mötets avslutande
ordlörande lackade for visat intresse och avslutade rnbtet.

Svanesund den 06 oktober mn

(narlette Johansson
Mouls sekreterare

%&
Ingegerd Carlssan
Mötets drdtarande
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Martin Samuelsson
lusterlngsman
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Mbsun

lusterlngsman

