
LVIKS
S A M F A L L I G H E T S F O R E N I N G

Kolviks samfallighetsforening
Protokoll fran arsmote 2011

Plats: Va'rmdo bygdegard
Tid: Sondag 6 mars, kl 10:00

1. Arsmotets oppnande.
Samfallighetens ordforande, Anna Anderman, halsade alia valkomna och
forklarade motet oppnat.

2. Fragan om motet ar behorigen utlyst
Fragan besvarades med ett ja fran stamman.

3. Val av funktionarer
a. Till ordforande valdes Sten Trolle
b. Till sekreterare valdes sittande, Petra Sorme
c. Till justeringsman tillika rostraknande valdes Mikael Widell och

Magnus Lundberg.

4. Bestammande om tid och plats for protokolljustering och om hur
protokollet ska tillstallas medlemmarna
Protokollet justeras torsdag den 10 mars kl 19.00 hos Petra Sorme. Protokollet
kommer att la'ggas ut pa hemsidan (www.kolvik.com). De som vill ha utskick per
post antecknade det pa rostlangden.

5. Faststallande av rostlangd dvs. avprickning i debiteringsla'ngden och
godkannande av fullmakter
En fullmakt har inkommit. Faststalldes att avprickad lista galler som rostlangd.

6. Behandling av verksamhetsbera'ttelsen och resultatrapporten for det
gangna verksamhetsaret
All dokumentation infor arsmotet harfunnits pa hemsida och ladda ner, eller har
blivit hemskickat efter onskemal. Verksamhetsberattelse och resultatrapport
godkandes med ett enhalligt Ja ifran stamman.

7. Behandling av revisionsberattelsen samt faststailande av balans och
resultatrakning
Revisionsberattelse lastes upp av revisor. Faststalldes enligt revisorernas forslag.

8. Fragan om ansvarsfrihet for styrelsen
Stamman beviljade ansvarsfrihet till styrelsen.

9. Behandling av inkomna arenden och motioner
Motioner ska la'mnas in senast 31/12 for att kunna tas upp pa motet, vilket det ej
har inkommit nagra. Styrelsen har dock mottagit tva motioner som ror a'rende 10 b
som inkom 20 februari. Styrelsen har inte haft mojlighet att behandla motionerna



men foreslar att forslagen hanteras under 10 b . Sta'mman godka'nde denna
hantering.

10. Framstallningar fran styrelsen.
a. Stadgeandring

I enlighet med beslutet fran arsmotet 2010 foreslar styrelsen att
§ 9 andras till Styrelsen ska besta av 7 ledamoter och 2 suppleanter.
Sta'mman godkande denna andring med ett enhalligt Ja.

Aven § 32 Den som underlatit att fullgora sin bidragsskyldighet, far ej utova
rpstra'tt innan han fullgjort vad han eftersatt.
Andringen gors sa att den overensstammer med Lantmateriets normalstadgar.
Ger ra'tt for de som betalt sin avgift, om an inte inom utsatt tid, att ro'sta.
Tidigare skrivning kra'vde att avgiften inte bara betalts, utan a'ven i ra'tt tid.
Andringarna trader ikraft na'r a'ndringarna registrerats hos lantma'teriet.
Sta'mman godkande detta med ett enhalligt Ja.

Trafikstrategi
Sta'mman beslutade att inte faststa'lla trafikstrategin utan dokumentet utgor
fortsatt ett arbetsdokument for styrelsen. Forslagen fran medlem om att inte
sa'tta upp farthinder samt utreda vidare ev. parkeringsforbud lamnades
saledes vidare for fortsatt utredning till styrelsen.

c. Gronomradesplan
Arsmotet beslutade att faststa'lla gronomradesplanen 2010- och att planen a'r
antagen na'r arsmotesprotokollet justerats.

H.Ersattning till styrelsen och revisorerna.
a) Ersa'ttning till styrelsen
Forslag fran styrelsen att hoja arvodet fran 28 000 kr till 56 000 kroner (exkl
sociala avgifter).

b) Ersa'ttning till revisorerna
Forslag fran styrelsen att hoja arvodet fran 2000 kr till 4000 kr (exkl sociala
avgifter).
Sta'mman beslutade ovanstaende ersattning med ett enhalligt ja.

Ordforande lyfte forslaget att i fortsa'ttningen ska valberedningen foresla
arvoden till de fortroendevalda. Det fanns inte med som en beslutspunkt men
en rekommendation som motet sta'llde sig bakom.

12.Styrelsens forslag till verksamhet, utgifts- och inkomststat samt
debiteringslangd

Oforandrad avgift foreslogs. Sista inbetalningsdag faststa'lls till den 30 april
2011. Vid paminnelse debiteras 50 kr per paminnelse. En mindre justering av
inkomststaten foranleds av att beslutet om slitageersattning inte beslutades
under punkten 10 a Trafikstrategi. Sta'mman godkande styrelsens forslag.



13. Val av styrelse, styrelseordforande och suppleanter
Valberedningens forslag:

Styrelseledamoter
Vasilis Bonnici (omval 2 ar)
Mikael Sahlin (omval 2 ar)
Sten Trolle (nyval 2 ar)
Jurgen Saville (nyval 2 ar)

Styrelsesuppleant nyval 2 ar
Kristian Lampa

Ordforande
Anna Anderman (omval 1 ar)

Styrelseledamoter, suppleant och ordforande valdes enhalligt av stamman.

Att notera styrelsesammansattning 2011
Ordforande:
Anna Anderman (omval 1ar)

Ordinarie ledamoter:
Tony Helin (1 ar kvar)
Mari Macklin (1 ar kvar)
Vasilis Bonnici (omval 2 ar)
Mikael Sahlin (omval 2 ar)
Sten Trolle (nyval 2 ar)
Jurgen Saville (nyval 2 ar)

Suppleant:
Peter Wetterstrand (1 ar kvar)
Kristian Lampa (nyval 2 ar)

14. Val av revisorer och suppleant
Ordinarie revisor, Omval 2 ar
Torbjorn Goth en by

Revisorsuppleant, Omval 2 ar
Johan Bynke

Revisor och revisorsuppleant valdes enhalligt av stamman.

15. Val av valberedning, 2 personer
Arsmotet foreslog Johan Axelsson och Mikael Widell.
Stamman valde enhalligt Johan Axelsson och Mikael Widell.



16.6vriga fragor
Information om kommande mote ang VA 8 mars, osbyskolan kl 18.

Information om tennisforening; Patrik Lindgren samt Johannes Sjoberg lyfte
fragan att det finns onskemal pa omradet att anlagga en tennisbana. Det delades
ut information pa motet samt att det kommer information i brevlador pa omradet.
Om det finns stort intresse sa kommer det startas en separat forening for detta.

Medlemmarna uppmanas att kontrollera den e-postadress som angivits samt
godkanna denna som adress for kommunikation fran samfalligheten vilket
underlattar administration och ger en besparing for foreningen.

17.Staddag
Staddagen kommer genomforas kl 10 den 7 maj.

IS.Meddelande om plats dar arsmotesprotokollet skall hallas tillgangligt
Arsmotets protokoll kommer efter godkannande laggas ut pa Kolviks hemsida
samt finnas tillgangligt hos sekreterare. I enlighet med punkt 4 sa kommer de som
skrivit upp sig pa rostlangden fa protokollet utskickat.

19. Arsmotet avslutas
Ordforande forklarade motet avslutat. Avgaende sekreterare Petra Sorme och
motesordforande tackades med varsin blomsterbukett.

Justeringsman ( Magnus Lundberg) Jus/teringsman(Mikael Widell)

Vid protokollet:

Petra Sorme-Lindstrom


