Mötesprotokoll Årsmöte Eneby Enlunda Vägsamfällighet
Brukshundsklubben
Skå, 2010-03-24

1 Mötet öppnas
Ordförande Joakim Lindberg öppnade möte och hälsade samtliga välkomna.

2 Fastställande av dagordningen
Punkt 8 flyttas till Punkt 9.

3 Val av mötesordförande
Joakim Lindberg valdes.

4 Val av mötessekreterare
Niklas Lindell valdes.

5 Val av justeringsmän
Ullrika Jonsson och Kenneth Norbelie valdes.

6 Föregående årsmöte
Inget att tillägga.

7 Fråga om årsmötet stadgeenligt utlyst
Bifalles.

8 Styrelsens rapport
A. Årets verksamhetsberättelse
Tidigare utskickad i samband med inbjudan till årsmötet.
B. Verksamhetsplan för 2010 – Anslutningsavgift
Styrelsens förslag är att efter den 1/4 2010 belägga nybyggnationer med anslutningsavgift om 15 000
kronor. Datum för beviljat bygglov styr.
Andra förslag som framkom var att det är orättvist mot nybyggnationer. Frågan kom också upp om det
är juridiskt tillåtet. Årsmötet röstade för att avgiften ska tas ut. En rekommendation är att eventuell
säljare är tydlig med att informera om anslutningsavgiften vid försäljning av tomt.

9 Revisors berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet biföll ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Kassörens rapport
2009
Helmut redogjorde för 2009. Rekommendation om att stadgarna förnyas. Nuvarande är från 1950.
Nyckeltal
Intäkter: 184 908,69 kronor
Kostnader: 98 342,50 kronor
Resultat: 86 566,19 kronor
Budgetöversikt 2010
Intäkter: 181 333,69 kronor
Kostnader: 181 000,00 kronor
Resultat: 333,69 kronor
Lantmäteriet kräver en ny förrättning när samtliga tomter är avstyckade. Det ska ske 2011. Det är
förenligt med stora kostnader. Ett visst stöd från EU kan erhållas. Styrelsen får i uppdrag att
undersöka. Eventuellt behövs det en höjning av årsavgiften.
Arvoden till styrelsen
1 500 kronor utgår till Kassören. Övriga ledamöter avstår arvode.

11 Val av styrelseledamöter
Ordinarie ledamöter (1 år kvar)
Kassör: Helmut Schmidl
Sekreterare: Niklas Lindell
Ledamot: Max von Leeuwen
Ordinarie ledamöter 2 år omval
Ordförande: Joakim Lindberg
Anne Lindberg
Kenneth Nyström
Ordinarie ledamot 2 år nyval
Elisabeth Hellgren
Suppleant 2 år nyval
Sofia Thorsenius
Matti Jalonen
Revisor 1 år
Ulla Serpagli
Ulrika Jonsson
Valberedningen
Monica Skarelius
Tommy Jonestrand

12. Kungörelse av verkställd protokolljustering
Bifalles. Punkten tas bort till nästa år.

13 Övriga frågor















Enlundavägens skick efter VA och El dragning är inte återställt till sitt ursprung. Enligt
kommunen ska vägen och tillhörande dike återställas till ursprungligt eller bättre skick än
tidigare.
Kommunen tar 50 000 kronor i någon form av vägavgift. Pengarna används till en form av
fond. Osäkerhet i frågan råder dock.
En påminnelse till styrelsen att ansöka om stadsbidrag till föreningen från kommunen
framfördes.
Kastanjeallén i Enlundabacken behöver beskäras,. Ett brev har skickats ut till markägaren vid
två tillfällen under 2009, utan svar. Frågan bordlades. Uppdraget att undersöka trädens skick
av sakkunniggavs till styrelsen.
Det ser skräpigt ut vid exempelvis växthus, gammalt hus och båt. Frågan bordlades. Styrelsen
kontaktar kommunen och skaffar information om det går att göra något.
Kommunen har ansökt om tillstånd att genomföra ledningsdragning vid vägen, styrelsen har
inget att invända i frågan.
Vägverket föreslår en sänkning av nuvarande hastighet 70kn/h till 50 km/h. Påbudsskyltar för
30 km/h finns redan uppsatta.
Utfarten vid Färingsö Trä är en trafikfara i dagsläget. Styrelsen ska kontakta kommunen och
Färingsö Trä i frågan.
Anslagstavlan. Befintlig tavla har ramlat. En ny tavla har införskaffats och kommer att
monteras upp.
En välkomstskylt ska monteras upp.
Det upplevs som om att båtleveranser ibland körs för fort på vägen. En vädjan till att alla
tänker på hastigheten framfördes.
Två av farthindren har stulits. En ”guppfadder” har utsetts för att hålla efter hindren.
Önskemål om att referenser anges tydligare på inbetalningar för vägavgiften framfördes av
kassör.
Det är svårt att få alla att betala årsavgift.

14 Nästa årsmöte/städdag
Datum för nästa årsmöte beslutas senare. Kallelse skickas ut.
Vårstädning den 24 april 10.00 vid hundklubben.

15 Mötets avslutande
Ordförande avslutade och tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Niklas Lindell

Justeras
Ullrika Jonsson och Kenneth Norbelie.

Ordförande
Joakim Lindberg

