Årsstämma 2013-05-18 Logarn Västervikens
samfällighetsförening (org .nr 716402-2753)
Plats: Aspö hembygdsgård – Tid -2013-05-18 kl. 10.00
Mötets öppnande: Mötet öppnades av Tomas Höglund (Ordförande)
Val av mötesordförande: Tomas Höglund valdes till mötesordförande
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst: Ja, utlyst enligt stadgar.
Godkännande av dagordning: Ja, godkänt.
Val av justerar tillika rösträknare: David van Alphen de Veer samt Mauritz Kauppi
Val av protokollförare: Peter Lundqvist valdes till protokollförare
Fastställande av röstlängd (och presentation av eventuella fullmakter): (Genom närvarolista) 19
närvarande, se bilaga 1 närvarolista. Varav 18 personer/fastigheter med rösträtt.
Styrelsens redovisning av årets verksamhet och resultat: Tomas Höglund redogjorde för
verksamhetsåret enligt utskickat protokoll. Bl.a. diskuterades underhållsplan. Styrelsen fick i
uppdrag att återkomma om/hur vi kan sänka kostnader för vattenprover.
Presentation av revisionsberättelsen: Thomas Tendorf redogjorde för ekonomin under 2012. Inga
”dramatiska” händelser under året, räkenskaperna går ihop, men vi saknar marginaler för framtida
underhåll och oförutsedda händelser. (Se punktårsavgift samt framställan från styrelse/ extra
debitering.)
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Sture Ericsson revisor har godkänt föreningens ekonomiska
sammanställning. Revisionsbevis upprättades den 22/3 2013. Styrelsen får ansvarsfrihet.
Fastställande av årsavgift för kommande period: Fastställande av årsavgift 2014. Stämman
godkände en höjning av avgiften med 300 kr.
Inkomna motioner: Förslag om hamnkapten. Stämman sa JA. Klas Björkstedt valdes till hamnkapten
för en period av 1 år. Styrelsen är uppdragsgivare till hamnkaptenen.
Framställan från styrelsen:
Förslag om inköp av bastu. Ja, förslaget godtogs. Votering genomfördes 13 JA, 4 avstod, 1
NEJ. Till protokollet Lars Röklander motsatte sig inköp av bastu.
Förslag om extra debitering för underhåll av väg. Ja, förslaget om 1500 kr i extradebitering
godtogs. Till protokollet Lars Röklander motsatte sig extra debitering.
Redovisning kostnad och underhållsplan. Tomas Höglund redogjorde för underhållsplan
enligt utskick.
Ersättning till styrelsemedlemmar: Ersättning om 600 kr/år och styrelsemedlem
kvarstår/godkändes.
Val av styrelse: Valberedningens förslag godkändes av stämman och accepterades av
styrelsemedlemmar.(Se bilaga 2, Valberedningsförslag till Styrelse revisorer)

Val av revisorer:
Klas Björkstedt vald som ordinarie 1 år
Mauritz Kauppi omvald suppleant 1år
Val av valberedning:
Markus Kauppi samt Lennart Ståhl omvalda på 1 år
Plats där stämmoprotokoll anslås: Anslagstavlan vid brevlådorna samt hemsidan:
www.logarnsvaestervik.se/
Övriga frågor:
Information om hjärtakutgruppen på ASPÖ.
Tomas berättade om verksamheten och att ”maskin” finns att tillgå på ASPÖ.
Telefonnummer samt mera information finns på vår hemsida.
Förslag om extra information vid ”utskick” i samband med kallelse till årsmöte.
Förslag att bifoga information om ”att tänka på/regler” vid kallelse till årsmöte.
Skrapning av väg sker på felaktigt sätt
Bo Ekstrand tar upp detta vid nästa vägmöte.
Förteckning av medlemmar, inkl. telefonnummer.
Förslagsvis samordnas detta med byggplatsförteckning av hamnkapten. Följs upp av
styrelsen.
Tippa trädgårdsavfall (gräs/löv)
Miljögruppen återkommer med förslag på plats där fastighetsägare kan tippa lättare
trädgårdsavfall.

Stämman avslutas
Protokollet justerat av:

Mauritz Kauppi

David van Alphen de Veer

Bilaga 1. Närvarolista

Bilaga 2. Valberedningsförslag till Styrelse revisorer

