Protokoll fört vid årsmöte på Mon i Lagnö-Vrångö samfällighetsförening 2016-04-16

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 Ingemar Skärlund och Lars Pettersson.

5.

Närvarolista upprättas, 22 medlemmar inkl styrelsen. Två fullmakter presenteras

6.

Mötet anses behörigt utlyst. Annonser i NT och i Corren. Även på hemsidan har
kallelse funnits.

7.

Dagordningen genomgås och godkänns.

8.

Ewa Strömbäck förevisar och går igenom samfällighetens ekonomi. Vid årsskiftet hade
föreningen en kassa på c:a 932.000kr. De tre sektionernas ekonomi visas. Marövägen
gjorde ett resultat på 6.000kr och hade ett saldo på 46.000kr vid årsskiftet. Sektion 1
gjorde ett resultat på 4.000kr och hade 36.000kr i saldo. Sektion 2 gjorde en vinst på
510.000kr och saldot var 850.000kr. Föreningen fick ett stort statsbidrag till
Lergravens brygga i början på året, därav den stora vinsten på sektion 2. Mötet
fastställer bokslutet och överför överskott till ny räkning.

9.

Per Carlsson läser upp verksamhetsberättelsen som godkänns av mötet.

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. Omslutning för
sektion 1: 12.300kr, sektion 2: 1.643.000kr och sektion 3: 30.700kr. Den stora
summan beror på planerat arbete som ska ske på sektion 2.
Nils Nordenberg påpekar att alla former av bidrag är styrda av staten. Styrelsen
föreslår en oförändrad utdebitering för 2016, vilket mötet godkänner. Total
utdebitering 301.461kr. Mötet godkänner styrelsens förslag till budget.
14. Val av styrelse:
Fredric Mörner omval på 2år.
Ewa Strömbäck omval på 2 år.
Mats Carlsson omval på 2 år.
Ingemar Andersson, Per Carlsson och Nils Nordenberg kvarstår 1 år.
Fredric Mörner väljs till ordförande nästkommande år.
Val av suppleanter:

Anna Wastesson omval på 2 år.
Mats Hansson omval på 2 år.
Claes-Börje Andersson kvarstår 1 år.
Val av revisorer:
Ingela Jung omval på 1 år.
Carl-Inge Björk omval på 1 år.
Val av revisorssuppleanter:
Rune Nämberg omval på 1 år.
Gun-Mari Södling omval på 1 år
Val av valberedning:
011e Helmersson sammankallande
Eva Johansson.
Carl-Inge Björk föreslår ytterligare ett namn till inval i styrelsen, men inte vem som ska
ersättas. Valberedningen svarar med att föreningen har en mycket väl fungerande
styrelse och finner ingen anledning att peta bort någon som inte har aviserat sin
avgång.
Årsmötet röstar enligt valberedningens förslag.
15. Det finns inga motioner inlämnade till mötet.
16. Nils Nordenberg redogör för den beställda ytbeläggningen, asfaltering av vändplaner
samt reparation av kajkant vid Vrångö. Bidraget vi får delas i två utbetalningar. En
under kommande höst och den andra i början av nästa år. Tre företag har lämnat
offert, Skanska, NCC och Masab. Enligt styrelsens och Trafikverkets bedömning hade
NCC det fördelaktigaste erbjudandet och har därför fått beställningen. 011e
Helmersson frågar om det kan bli problem med parkering under arbetet med
kajreparationen, men det bedöms inte medföra några större störningar. Nils berör
även en förfrågan vi fått om elstolpar vid Vrångö och Lergraven och det är tänkt att
dra fram ledningsrör i samband med asfalteringen. Sen återstår att lösa
elförsörjningen dit. Carl-Inge Björk påpekar möjligheten till missbruk av elen, vilket
bör kunna lösas med låsbara uttag.
Fastighetsägare kan få asfaltering utförd på egen uppfart eller dylikt till samma pris
som föreningen har förhandlat fram, dock med direkt beställning hos NCC.
Mats Carlsson förklarar vad som kommits överens om med Skärgårdsbyn angående
reparation av Monvägen. Skärgårdsbyn står för 100% av reprationer och beläggning
av vägen. Föreningen står för mötesplatserna. Carl-Inge Björk frågar om reparation av

vägskador innan kajen vid Mon och Mats Carlsson förtydligar att vägen ska lagas på
Skärgårdsbyns bekostnad.
Mats Carlsson redogör också för beräkning av andelstal för stugbyn. Densamma
består av två andelsföreningar och den ena är redan registrerad och har fått
vägandelar enligt tonberäkning. Båthuset ha fått påökning i belastning av vägen. Den
utökning som görs av hamnen beror på att stugbyn har möjlighet att få hyra båtplats
och därför anses inte detta påverka andelstalet för hamnen. Carl-Inge Björk påstår att
varje hus ska ha eget andelstal men Mats Carlsson förklarar att det finns bara två
fastighetsbeteckningar för byn.
17. Övriga frågor: Carl-Inge Björk förelår att det ska finnas en parkeringsplats till varje
åretruntboende fastighet på Kallsö och Vänsö vid Lergraven samt att markering av Pplatser bör göras. Mats Carlsson förklarar att markering ska göras när asfalteringen är
gjord.
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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