Årsmöte

Norrö/Lugnets samfällighetsförening

2019-06-16, 11.00, Ängen
1

Mötets öppnande

Cennet Svahn hälsade välkommen.

2

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Arne Ekstrand.

3

Val av mötessekreterare

Till mötets sekreterare valdes Thomas Saleteg.

4

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till detta valdes Guy Hörnfeldt och Björn Berner.

5

Dagordningens godkännande

Den föreslagna dagordningen godkändes.

6

Kallelsen ut till medlemmarna i behörig tid

Mötet fann att kallelsen gått ut i behörig tid.

7

Årsberättelsen

Cennet Svahn redogjorde för årsberättelsen som delgivits i kallelsen.

8

Revisionsberättelsen

Peter Grundström läste upp revisionsberättelsen.

9

Ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas råd beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10

Förslag till inkomst- och utgiftsstat

Styrelsekassör Mathias Cavedoni redogjorde för den budget som presenterats med övrigt
material inför årsmötet. Budgeterad balansomslutning är 29450 kronor med ett budgeterat
resultat på -890 kr.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat, årsmedlemsavgiften ökades
till 400:- och avgift till trivselkassan slopades.
Frågor från Guy Hörnfeldt och Christer Hedman kom om vilka åtgärder som ska göras och
bekostas under verksamhetsåret. Styrelsen svarade att man ska ta fram en långsiktig

underhållsplan, som det finns ett uppenbart behov av. Ny bro och spång vid Södra Badet samt
nya räcken vid dansbanan ska göras 2019.

11

Ersättning till styrelse och revisorer

Mötet beslutade att ersättning till styrelsen oförändrat ska vara 7.000 kronor samt att
revisorerna ersätts med 500 kronor vardera. Det noterades att styrelsen föreslås utökas med en
suppleant ytterligare men att totalbeloppet till styrelsen kvarstår.

13

Val av två ledamöter på två år

Tina Moström redogjorde för valberedningens förslag. Till omval på två år föreslogs Sandro
Vieri och Dan Winnansson. Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
(Thomas Saleteg, Mathias Cavedoni och Cennet Svahn har ett år kvar).

14

Val av suppleanter på ett år

Filippa Gyllare och Elin Luttropp Hansson omvaldes till suppleanter på ett år och Göran
Hermansson nyvaldes på ett år.

15

Val av ordförande på ett år

Cennet Svahn omvaldes på ett år.

16

Val av revisor på två år m m

Annika Svahn omvaldes på två år (Peter Grundström har ett år kvar).
Arne Ekstrand och Göran Winnansson omvaldes på ett år som revisorssuppleanter.

17

Val av ansvarig med mandat att rösta om fiskefrågor

Dan Winnansson omvaldes på ett år.

18

Val av valberedning på ett år

Karin Andersson och Gunilla Kvarntorp Ekstrand omvaldes och Guy Hörnfeldt nyvaldes till
valberedning på ett år.

19

Motioner/Propositioner

Inga motioner eller propositioner hade förelagts årsmötet.

20

Grönområdesfrågor och underhållsplan

Dan Winnansson redogjorde och berättade att en skogsvårdsplan ska tas fram av styrelsen för
att klargöra vilken avverkning och glesning samfälligheten ska utföra i enlighet med det
föregående årsmötets beslut att samfälligheten ska ombesörja detta i egen regi. Ett sådant
beslut ställer också krav. DW uttryckte att det krävs bättre uppslutning än cirka 25-30% av
medlemshushållen för att mäkta med uppgiften.
Hjältar bör hyllas även i årsmötesprotokoll - som till exempel Anders Englund som avsatt
åtskilliga timmar till ringa egennytta men för samfällighetens bästa.
Cennet Svahn vädjade till medlemmarna om respekt för hur vi förhåller oss till vårt
gemensamma grönområde. Att göra åtgärder på vår gemensamma mark kan inte ske utan att
kontakta styrelsen. Negligering av detta har skett genom åren och det leder inte till något bra.
Diskussion om denna fråga följde, men kontentan är att styrelsen alltid skall kontaktas och
tillstånd skall beviljas skriftligt innan någon åtgärd sker.

Styrelsen fick med sig förslag om att öka tillgänglighet till sjöpromenader från Ängen till
Abborrberget, att ”övriga arbeten” ska läggas till som alternativ för blanketten för
trädfällningstillstånd och bryggor samt att boende ska uppmuntras att röja och hålla snyggt i
sitt närområde (slybekämpning till exempel).
Cennet påpekade att det sammanhängande grönområdet som finns mellan kanalen och alla
fastigheter skall vara tillgängligt för alla och får inte avgränsas med staket.
Stefan Johansson föreslog en modell för medlemsavgiften som inkluderar en viss
återbetalning till medlemmar som varit närvarande på städdagar.
På frågan från Guy H till ordförande Cennet, om styrelsen säkert kan lova en
grönområdesplan och en underhållsplan till nästa årsmöte, var svaret ett tydligt ja.

21

Hemsida och webmail

Thomas Saleteg redogjorde. En ny hemsida har etablerats på plattformen Word Press
(https://lugnetdev.wordpress.com/) där all tidigare offentlig data har förts. Ingen i styrelsen
har idag tillgång till den gamla sajten men ambitionen är att vår registrerade domänadress
norrolugnet.se ska föras över till nya sajten. Föreningen äger adressen och inom kort ska det
förhoppningsvis vara genomfört.

22

Inköp av fortnox redovisningsprogram

Vi har skaffat abonnemang på fortnox vilket ska underlätta ekonomiarbetet och fakturering
framöver.

23

Årliga arrangemang

Efter många års midsommarfirande med tre olika arrangörsgrupper har uppmaningen inte
hörsammats i år. Cennet Svahn redogjorde för att något annat måste till. Festarrangemang är
inte samfällighetens kärnverksamhet men uppskattas av många i föreningen, och även andra.
Mötet konstaterade att det krävs en annan långsiktig lösning och en ny kommitté för detta
formerades som får ta fram förslag där även andra utanför samfälligheten kan ingå. Arne
Ekstrand är sammankallande i denna grupp som i övrigt består av Mathias Cavedoni, Petra
Arvidsson, Gunilla Kvarntorp, Per Marquard och Stefan Johansson.
För att lösa årets situation bestämde ett antal engagerade medlemmar att göra en ansträngning
att få till ett midsommarfirande av mindre format. Mathias Cavedoni åtog sig att tillskriva
medlemmar samt, via Vägföreningens facebook-grupp, övriga Norröbor om assistans för att
få till en trevlig midsommar även 2019 på Ängen.

24

Övriga frågor

Peter Grundström väckte den öppna frågan om vad mötet tycker att vi ska använda den
upparbetade ”Trivselkassan” till. Styrelsen tar med sig denna fråga.
Ett tiotal medlemmar visade intresse för att delta i bouletävling som spikades till 17 augusti
13.00 på Ängen. Peter Grundström och Guy Hörnfeldt planerar vidare.

25

Tid och plats då protokollet är tillgängligt

Protokollet görs tillgängligt senast den 30 juni på hemsidan https://lugnetdev.wordpress.com/.

26

Mötets avslutning

Mötesordföranden tackade å sin och sekreterarens sida för förtroendet att få leda det
välbesökta mötet. Närvarolistan visade att ett 30-tal fastigheter närvarat vid mötet.
Guy Hörnfeldt tog tillfället att tacka av trotjänarna Agneta och Tommy Mattsson som gör sin
sista sommar på Lugnet efter många år, på Lugnet och för samfälligheten. De församlade
hyllade med en stående applåd.
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