Protokoll fört vid årsmöte på Mon i Lagnö-Vrångö samfällighetsförening 2014-04-12

1.

Mötet öppnas av ordförande Fredric Mörner

2.

Till ordförande för årsmötet väljs Fredric Mörner

3.

Till sekreterare för årsmötet väljs Ingemar Andersson

4.

Till justerare väljs Claes-Börje Andersson och Mats Hansson

5.

Närvarolista upprättas, 22 medlemmar inkl styrelsen. Inga fullmakter presenteras

6.

Mötet anses behörigt utlyst, dock framfördes önskemål om annonsering även i Corren

7.

Dagordningen genomgås och godkänns

8.

Ewa Strömbäck redogör för samfällighetens ekonomi. Vid årsskiftet hade
samfälligheten en kassa på c:a 560.000. De tre sektionernas ekonomi visas. Mötet
godkänner redogörelsen

9.

Ordföranden läser upp verksamhetsberättelsen som godkänns av mötet. Claes-Börje
Andersson påpekar att det är svårt ibland att få tag på lagningsmaterial till
potthålsreparationer. Någon påpekar att den nya påstigningsrampen vid Vrångö blir
hal på vintern, styrelsen undersöker vilken åtgärd som är lämplig

10. Carl-Inge Björk läser upp revisionsberättelsen som mötet godkänner
11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året
12. Av styrelse och revisorer får endast kassören ersättning
13. Ewa Strömbäck går igenom budgetförslaget för nästkommande år. Styrelsen föreslår
en sänkning av vägavgifter till 301.000kr under kommande år, vilket mötet godkänner.
Carl-Inge Björk framför att det ska finnas ett tidigare beslut om att avsätta medel i en
reparationsfond och att någon sådan inte finns. Nils Nordenberg påpekar att de
pengar som finns på samfällighetens konto ska användas till reparationer och
underhåll. Borttagning av det tidigare beslutet kan göras på nästa årsmöte.
Ewa Strömbäck ska kolla om det eventuellt finns några ej registrerade fastigheter
inom samfällighetens område. Mötet godkänner styrelsens förslag till budget
14. Val avstyrelse och suppleanter:
Fredric Mörner omval på 2år
Mats Carlsson omval på 2 år
Ewa Strömbäck nyval på 2 år
Nils Nordenberg, Ingemar Andersson och Per Carlsson kvarstår 1 år
Fredric Mörner väljs till ordförande nästkommande år

Suppleanter:
Mats Hansson omval på 2 år
Anna Wastesson omval på 2 år
Claes-Börje Andersson fyllnadsval på 1 år
Val av revisorer:
Ingela Jung omval på 1 år
Carl-Inge Björk omval på 1 år
Revisorssuppleanter:
Rune Nämberg omval på 1 år
Gun-Marie Södling omval på 1 år
Val av valberedning:
011e Helmersson sammankallande
Eva Johansson
Carl-Inge Björk föreslår att fler fritidsfastighetsägare kan få ingå i styrelsen.
Valberedningen ska beakta förslaget
15. Det finns inga motioner inlämnade till mötet
16. Nils Nordenberg redogör för ytbeläggning med finare material och vilka fördelar det
får. Kan förlänga livslängden upp till 10 år genom att tätare ytskikt håller undan vatten
bättre. Vägen till Lergraven klassas som grusväg i bidragshänseende p.g.a. dess
egenskaper. Bidrag bör sökas för reparation. Styrelsen förslår att samfälligheten ska
söka bidrag till beläggning av sista biten vid Mon ända fram till rampen. Vi bör kunna
räkna med 65% i bidrag för hela vägen. Upphandling ska numera göras av
samfälligheten och inte av Transportstyrelsen som tidigare. Mars Carlsson föreslår att
samfälligheten står för beläggningen av en större del av planen vid Mon.
Årsmötet beslutar att Nils Nordenberg ska söka bidrag för föreslagna åtgärder
17. Karl Bergström vill ha bättre vändplats vid Lergarven. När djur ska skickas kommer det
24 meter långa lastbilar för att hämta och som inte kan vända där. Mötet föreslår att
sådana ekipage bör hänvisas till Mon där större plats finns eller att mindre fordon
anlitas.
Mats Carlsson redogör för reparationsbehov av bryggan vid Lergraven. Han har sökt
reparationsbidrag för samfällighetens räkning från kommunen, då skärgårdstrafiken
använder brygga. Om inte kommunen vill bidra ska samfälligheten söka bidrag hos
Trafikverket. Reparationen beräknas kosta minst 75.000kr. Sven Nilsson påpekar att
yttre karet är i akut behov av reparation.

Förslag kom upp att vi ska sätta upp anslag om vem som ansvarar för våra bryggor,
liggtider (48 timmar max) mm. Styrelsen får i uppdrag att ta hand om det.
Carl-Inge Björk säger att han har sänt två mall till styrelsen om att den ska påverka
kommunen att utnyttja deras förköpsrätt till Lergraven. Styrelsen överväger att
beakta det goda rådet.
Diskussion om kölista till parkeringsplatser. Ledstänger önskas vid påstigningsrampen
vid Vrångö.
Någon påpekar att mötesplatsskyltar saknas på flera ställen. Styrelsen åtar sig att se
över det som behövs.
18. Årsmötesprotokollet ska finnas tillgängligt hos Fredric Mörner på Thorönsborg och
även vara utlagt på vår hemsida.
19. Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.
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