Protokoll för
ordinarie stämma 2014

Tid:
Plats:
Närvarande:

Lördagen den 10 maj 2014, kl 10-12
Mosstorpsvägen 4
Se bilagd närvarolista

1. Stämmans öppnande
Ordförande Klas Arnerdal förklarade årsmötet öppnat och närvarolista
skickades runt.
1.1 Närvarolista
Bilaga 1
2. Val av ordförande för stämman
Till ordförande valdes Klas
3. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Bertil Lundin
4. Val av två justeringsmän för protokoll från stämman
Till justeringsmän valdes Lars Thunström och Anita Sundqvist.
5. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst
Stämman förklarades behörigt utlyst.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse år
2013/14.
Klas redogjorde för verksamhetsberättelsen och kassören Roland
Reuterwall. redogjorde för årets resultat och föreningens ekonomi.
Underhållsfond upprättas med ett max belopp på 25 000 kr.
Av år 2013/14 överskott på ca 15 000 kr avsätts 10 000 kr till den
upprättade underhållsfonden.
Revisorernas berättelse upplästes av Hans Björklén.
7. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.
8. Styrelsens förslag till utgifts –och inkomststat samt debiteringslängd
Roland redogjorde för styrelsens förslag till budget 2014/15 och
uttaxering.
Stämman biföll styrelsens förslag till budget och uttaxering.
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Uttaxeringen om 4 500 kr för året 2014/2015 betalas till föreningen senast
den 30 juni 2014.
Permanentboende får gärna bidra med ytterligare 500 kr.
9. Propositioner från styrelsen eller motioner från medlemmarna
9.1 Ordförane föredrog propositionen om nya stadgar, justeringar som
införts är
Antal deltagare i styrelsen
Minsta antalet deltagare i styrelsen är tre (3).
Minsta antalet styrelsesuppleanter två (2).
Anmärkning:
Styrelsens arbete beskrivs i arbetsbeskrivningar och i enlighet med
dessa fortsätter med antalet styrelsemedlemmar vara fem (5).
Avsättning till underhållsfond
Minst 5 000 kr per år avsätts tills fonden uppgår till 25 000 kr
Anmärkning:
Fonden ska användas för att jämna ut uttaxeringen så att en jämn
uttaxering kan hållas.
Stämman biföll styrelsens proposition med acklamation.
10.Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt suppleanter
Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag:
Roland Reuterwall (omval på två år)
Richard Cardnäs (omval på två år)
Mats Brolin (omval på två år)
I styrelsen ingår tom 2014/2015 två ledamöter
Bertil Lundin och Klas Arnerdal
Bland styrelsens ledamöter valde stämman ordförande för 2014/2015 i
enlighet med valberedningens förslag:
Klas Arnerdal (omval på ett år)
Stämman valde följande suppleanter till styrelsen i enlighet med
valberedningens förslag:
Birgitta Dillner (omval på ett år)
Elisabeth Persson (omval på ett år)
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11.Val av revisorer och revisorsuppleanter
Stämman valde revisorer i enlighet med valberedningens förslag:
Rolf Åqvist (omval på ett år)
Hans Björklen (omval på ett år)
Suppleant: Jan-Erik Carlsson (omval på ett år)
12.Val av valberedning
Stämman valde till valberedning inför stämman 2015:
Lars Thunström och Mia Grankvist
13.Övriga frågor
13.1 Vattenkvaliteten
Vattenkvaliteten är tjänlig med anmärkning.
Vi hoppas att genomförda insatser visar sig vara tillräckliga.
Vattenprov taget 22/4-14 och vi väntar på resultat. Ytterligare
vattenprov planeras under året för att visa om kompletterande
insatser är nödvändiga.
Richard C driver arbetet och lagt ned mycket tid och engagemang på
ett föredömligt sätt. Föreningen framför stort tack för detta!
13.2 Uppställning av båtar
Förvaring av båtar skall ske på sådant sätt att intrång på badplatsen
i undviks. För båtar där risk finns att de ligger kvar över sommaren
är det ett krav att de läggs längst bort från badstranden.
Styrelsen kommer under maj 2014 att informera om vad som anses
vara ytan där intrång inte sker på badplatsen.
13.3 Fredövägens planerade underhåll
Mats S. gav information.
Vägtrummor har bytts och asfalt har där tagits bort. Dessa ställen
asfalteras på nytt under sommaren tillsammans med asfaltering av
vägen ut mot Fredön (efter backen vid Mosstorps Gård).
Höjning av vägavgift är inte planerad.
13.4 Mosstorps fotbollsplan
Målstolparna undersöks noggrant. Vid behov byts dessa annars sker
endast målning.
Nät inhandlas av styrelsen och moteras senast till Midsommar.
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En eloge till de (Nylund och Granqvist) som utfört klippningen av
gräsplan 2013.
13.5 Underhållsarbete – organisation och arbetssätt
Mats B och Richard C har överblicken av behovet av
underhållsinsatser och initierar nödvändiga arbeten.
Husen 6-10 utgör underhållsgrupp för 2014/15 och bistår med
arbetsinsatser.
13.6 Information om Emtnäs
Styrelsen har inte fått någon information angående Emtnäs.
13.7 Container för hushållsavfall
Under 2013/14 har vi haft en extra tömning jämfört med tidigare år,
dvs ännu inte ett stort ekonomiskt problem.
Flera har dock observerat att icke-Mosstopsbor vid fler tillfällen har slängt sopor
i vår container.
Skylt sätts upp av Styrelsen där det framgår att containern endast får utnyttjas av
boende på Mosstorp.
Viktigt även att vi endast slänger hushållssopor.
13.8 Midsommarfirande Fredön
Förslag från Claes är att blommor plockas och barn ros över viken till Fredön för
att smycka midsommarstången.
13.9 Bryggan
Mats B informerade om att innersta bommarnas flytkroppar trasiga. Fixades
med Sicaflex i samband med städdagen – med detta sparade vi 10000 kr vilket
är kostnaden för fem nya. Tack Mats B.
För undvikande av upprepat problem bör dessa bommar lyftas upp efter
säsongsslut.
Bryggan skall ytbehandlas i år.
Landgångens fästen mot betongen på land är trasig, möjliga lösningar utreds.
13.10
Mosstorpsvägen
Vägskylt upphandlas (nuvarande går ej att läsa).
Sandhögar vid mötesplatser skall användas för reparation av vägen. Högarna
behöver flyttas för att inte utgöra hinder vid möten.
13.11

Hastighetsbegränsning 30 km/ timme
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