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Årsmötesprotokoll ordinarie föreningsstämma 2014
Datum:
Klockan:
Plats:

2014-04-29
19:00
Kvarnbäcksskolans lärarrum

1. Öppnande av årsmötet

Styrelsens ordförande öppnade årsmötet.
2. Fråga om mötets behöriga utlysning

Årsstämman fastställde att årsmötet är behörigt utlyst.
3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd

10 närvarande varav 9 med rösträtt.
4 . Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet

Årsstämman valde följande funktionärer:
Mötesordförande: Ulrich Vilmar, NG 243
Sekreterare:
Lena Vilmar, NG 243
Justeringsmän:
Jan-Olof Nordenstam, NG 256
Bo Johansson, NL 42
6 . Behandling av verksamhetsberättelse

Mötesordföranden gick igenom berättelsen rubrik för rubrik. På fråga svarade föreningens
ordförande att vibrationsmätning har genomförts 2014 på del av Mostensvägen och att
kommunen lagt på asfalt. Enligt boende har detta inte medfört någon förbättring.
Årsstämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Behandling av revisionsberättelse

Efter genomgång av revisionsberättelse lade årsmötet denna med godkännande till handlingarna.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningens ekonomiska läge redovisades i kallelsen till årsstämman. Inga medlemsavgifter har
tagits ut 2013 enligt föregående årsstämmas beslut. 3800 kronor har inkommit i felaktigt inbetalda
avgifter 2013 och dessa har återbetalats under början av 2014.
Ingående balans 2014 var 65 869,79 kronor.
Årsredovisningen fastställdes enligt revisorns förslag.
9. Fråga om ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
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10. Beslut om arvoden/gratifikationer

Årsstämman beslutade hantera denna punkt under punkt 17.
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Årsstämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara 3 till antalet och suppleanter ska vara
1 till antalet.
12. Val av ordförande i styrelsen

Årsstämman valde Bo Skarström, NL 56 på 1 år (omval).
13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

Årsstämman valde Sören Anängen, NG 277 till ledamot på 2 år (nyval).
Lena Vilmar omvaldes som suppleant på 1 år.
Ledamoten Mikael Stark, NL 47 har 1 år kvar på sin mandattid.
14. Val av övriga funktionärer

Inga val.
15. Val av revisor och revisorsuppleant

Årsstämman valde Rose-Marie Karlsson, SL 144 till revisor på 1 år. Till revisorsuppleant
valdes Thomas Goding, NL 7 på 1 år.
16. Val av valberedning

Årsstämman valde Jan-Olof Nordenstam, NG 256 sammankallande samt Thomas Goding, NL 7.
17. Beslut om budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår
samt beslut om arvoden/gratifikationer

Årsstämman avslog styrelsens förslag om att en årsavgift på 50 kronor skulle tas ut främst
med motiveringen att föreningen har medel.
Årsstämman beslutade att arvoden/gratifikationer till styrelsen utgår med 5000 kronor.
Årsstämman fastställde budgeten för 2014 enligt följande:
Intäkter
Medlemsavgifter
0 kr
Utgifter
Kostnadsersättningar till styrelsen
Tryck och kopieringskostnader
Bankkonto, avgifter
Projekt/Materialkostnader
Hyra av Kvarnbäcksskolans lärarrum
Återbetalning av felaktigt inbetalda
avgifter

5000 kr
5000 kr
1000 kr
5000 kr
1000 kr
3800 kr

18. Ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att "trädan" upphör och att föreningen åter
blir aktiv.
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19. Behandling av inkomna motioner

Motioner ska enligt kallelsen lämnas till ordföranden Bo Skarström NL 56 senast den 9 april.
En motion från Hans Björkman NL 43 hade lämnats i sekreterarens postlåda och nådde ordföranden den 11 april vilket innebär att styrelsen inte har behandlat motionen. Innehållet i
motionen diskuterades vid mötet "undersöka intresset och behovet av att utöka hemsidan
(Samfällighetsföreningens webbplats) med möjlighet till chat och annonsering". Vid föregående
årsmöte beslutades det att intresseföreningen skulle ta upp frågan med samfällighetsföreningen
vilket inte skett då intresseföreningen legat i träda.
Årsstämman beslutade att utse en projektgrupp för att undersöka möjligheten att införa en
marknadsplats/pryltorg samt plats för annonsering på Segelkobbens webbplats eller på annat sätt
underlätta för boende inom Segelkobben att kommunicera via internet.
Årsstämman utsåg Hans Björkman till sammankallande i projektgruppen samt Martin Widarsson.
Projektgruppen får knyta till sig de personer som anses nödvändiga. Projektgruppen ska rapportera
till Mikael Stark i intresseföreningens styrelse. Information om projektgruppen ska spridas på
hemsidan så att intresserade kan kontakta projektgruppen.
20. Övriga ärenden som mötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutar att
ta upp till behandling

Inga ärenden
21. Behandling av övriga ärenden

Intresseföreningens ordförande Bo Skarström informerade om att föreningen blivit ombedd av
Samfällighetens att utse en person från föreningen att delta i arbetet kring förberedelser/
omförhandling med Comhem.
Årsstämman utsåg Sören Anängen som tog med sig information från mötet att flera inte är
nöjda med Comhem.
En mötesdeltagare tog upp att tiden för att lämna motioner är kort efter det att kallelse till
årsstämman kommit. Styrelsen informerade om att kallelse till årsstämman enligt stadgarna ska
komma senast 25 dagar före mötet och att motioner ska inkomma senast 20 dagar före stämman.
Ett sätt att underlätta för motionärer kan vara att styrelsen informerar om detta så att motioner
kan skrivas i tid.
22. Mötets avslutande

Mötesordförande Ulrich Vilmar tackade alla och förklarade årsmötet avslutat. .

Ulrich Vilmar
Mötesordförande

Lena Vilmar
Mötessekreterare

Protokollsjusterare:

Jan-Olof Nordenstam

Bo Johansson

