Täfteåskärets
			Årsstämman 2011-03-14
samfällighetsförening

						Närvarande:
						Lennart Forsberg, Håkan Grenholm,
						Kjell Grenholm, Anders Johansson,
						Joel Kvarnström, Vera Mannberg,
						Kenneth Mannberg, Thomas Persson,
						Kalle Viklund							
		
1. Mötets öppnande
Samfällighetens ordförande Håkan Grenholm hälsade alla välkomna till årsstämman för
Täfteåskärets samfällighetsförening.
2. Ordförande för stämman
Håkan Grenholm valdes till ordförande för årsstämman.
3. Sekreterare för stämman
Lennart Forsberg valdes till sekreterare för årsstämman.
4. Justeringspersoner
Till justeringspersoner utsågs Kalle Viklund och Kjell Grenholm.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser
Lennart Forsberg redogjorde för verksamheten under året, som i korta drag handlat om sedvanlig
skötsel av Skäret-vägen. Ett elfel under hösten 2010 har skadat viss armatur i Skäret-vägens
lyktstolpar. Felen ska åtgärdas under kommande sommar, om möjligt så att alla lyktstolpar får
modern, enhetlig och energisnål utrustning.
Anders Johansson redogjorde för föreningens ekonomi.
Samfälligheten har för närvarande 46.007 kronor på sitt plusgirokonto.
Anders Johansson överlämnade även revisorernas berättelse, som i sin granskning
konstaterat att räkenskaperna förts i god ordning och inte föranlett några anmärkningar.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag gavs styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
7. Framställningar från styrelsen, motioner från medlemmar.
Några motioner från medlemmarna har inte inkommit till årsstämman.
8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Traditionsenligt utbetalas ingen ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer.

9. Utgifts- och inkomststat
Styrelsens förslag till budget fastställdes. Utgifterna för 2011 beräknas till 78.960 kronor,
som ska balanseras mot 66.000 kronor i medlemsintäkter. Trots en något utökad budget – och tack
vare 46.000 kronor på plusgirokontot – beräknas debiteringen av medlemsavgifter i stora drag följa
föregående års debitering. Storleken på respektive fastighets medlemsavgift, regleras som vanligt i
enlighet med lantmäteriförrättningen från 2008.
Budgeten för 2011 ger möjlighet till viss utökad skötsel av Skäret-vägen, bl a i form av
kantskärning och nödvändiga inköp av utrustning till lyktstolparna.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Håkan Grenholm, ordförande, valdes på ett år.
Lennart Forsberg, sekreterare, valdes på två år.
Vera Mannberg, ledamot, valdes på två år.
Kjell Grenholm, suppleant, valdes på ett år.
Joachim Jillehed, suppleant, valdes på ett år.
Styrelsen för 2011 har därmed följande sammansättning:
Håkan Grenholm, ordförande
Anders Johansson, kassör
Lennart Forsberg, sekreterare
Yvonne Hermansson, ledamot
Vera Mannberg, ledamot
Kjell Grenholm, suppleant
Joachim Jillehed, suppleant
11. Revisor och suppleant
Jan-Christer Lundgren valdes till revisor på ett år.
Sven-Erik Holmgren valdes till revisorssuppleant på ett år.
12. Valberedning
Thomas Persson och Hans-Ove Axelsson valdes till valberedning på ett år.
13. Övriga frågor
Surströmmingsfesten												
Samfälligheten ser fram mot sedvanlig surströmmingsfest i anslutning till höstens vägstädardag.
Hugad festarrangör bestämmer själv när festen (och vägstädardagen) ska arrangeras.
Lyktstolpar												
De lyktstolpar som inte lyser, ska lagas under sommaren. Nödvändig ny utrustning ska inköpas,
utrustningen ska svara mot de krav som gäller för framtidens armatur. Om möjligt ska alla lyktstolpar (även de som fortfarande lyser) få enhetlig armatur. Längst ut på Skäret-vägen kommer ett
par nya lyktstolpar att sättas upp, några stolpar kan också komma att flyttas – av hänsyn till de nya
fastigheterna.
Framtidens väg
Årsstämman diskuterade olika möjligheter att förbättra Skäret-vägen – framför allt den inledande raksträckan. Lennart Forsberg redogjorde för samfällighetens lånemöjligheter i egenskap av
medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar. Lennart redogjorde även för bidragsmöjligheterna via
Trafikverket.

Lennart Forsberg fick även i uppdrag att ansöka om bidrag hos Vägverket för de två vägtrummor
som redan grävts ner under Skäret-vägen.
Årsstämman planerar även en vårlig vägstädardag, för att på så sätt få en hum om vad som kan
åtgärdas inför sommarsäsongen.
Thomas Persson fick också i uppdrag att skaffa fram offerter från ett par schaktfirmor, för att med
dem som utgångspunkt eventuellt gå vidare och söka vägförbättringsbidrag hos Trafikverket.
14. Stämmoprotokollet
Detta protokoll kommer att anslås på anslagstavlan vid Skäret-vägens brevlådor.
Protokollet kommer även att ligga på webbsidan www.skar1.se
15. Mötet avslutning
Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade årsstämman.

Vid protokollet:

Lennart Forsberg					Håkan Grenholm, ordförande

Justeringspersoner:

Kjell Grenholm					Kalle Viklund

