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Protokoll från årsmötet 2011-03-27 kl 15.00 i Sviskonets
Samfällighetsförening
Styrelsen representerades av Thomas Barklund, Peter Arnafors, Lena Lindberg och
Per-Erik Svensson. Peter Wilhelmsson var frånvarande.
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Thomas Barklund
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Stämman valde Thomas Barklund till ordförande och Peter Arnafors till sekreterare
3. Val av justerare tillika rösträknare
Stämman valde Berndt Ering och Jan Silén
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
Stämman fann att mötet behörigen utlysts
5. Upprättande av röstlängd
Representanter från fastigheterna 3, 7, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 46
och 52 närvarade
Stämman fann röstlängden i sin ordning
6. Godkännande av dagordning
Stämman godkände den föreslagna dagordningen
7. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2010
Stämman godkände verksamhetsberättelsen för 2010
8. Godkännande av revisorernas berättelse för 2010
Stämman godkände revisorsberättelsen
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2010
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
10. Godkännande av budget för 2011
Stämman beslutade att godkänna budgeten
11. Valberedningsgenomgång
Då de båda valberedarna flyttat från samfälligheten och således medfört att en
valberedning ej genomförts, gav styrelsen följande förslag:
Ordinarie i styrelsen: Thomas Barklund, Lena Lindberg, Per-Erik Svensson, Patrik Ekenbark, Peter
Wilhelmsson
Suppleanter: Peter Arnafors, Solveig Fehrlund
Revisorer: Berndt Ering, Kjell Lindberg
Revisorsuppleant: Alexis Spanos
Belysningsansvarig: Per-Erik Lindberg
TV ansvarig: Bertil Höök
Valberedare: Ola Andersson, Stefan Nicolic
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12. Val av utnämnda poster (från punkt 11)
Val av ordförande:
Ledamot:
Ledamot:
Styrelsesupplianter (2st):
Revisorsuppliant:
Belysningsansvarig:
TV ansvarig:
Revisorer (2st):
Valberedare (2st):
Stämman godkände valet av poster

Thomas Barklund
Patrik Ekenbark
Lena Lindberg
Peter Arnafors, Solveig Fehrlund
Alexis Spanos
Per-Erik Lindberg
Bertil Höök
Kjell Lindberg, Berndt Ering
Ola Andersson, Stefan Nicolic

13. Motioner
Färg på garagen.
- Styrelsen gör upp en plan för besiktning och ev renoveringsbehov av garagen,
färgsättningen blir en senare fråga.
Gruset.
- Thomas Barklund har begärt in en offert från CJ:s men ej fått den ännu.
VA
- Stämman beslutade att låta VA nätets ägandefördelning vara som den är i dag. Det ska
införskaffas en nyckel så Sviskonets samfällighet kommer åt sitt nät.
Asfaltskanten vid 28/30.
- Stämman beslutade att låta kanten förbli som den är.
Byta snöröjsleverantör.
- Thomas har begärt in offert från CJ:s för att se om dom kan få ner priset.
Grannsamverkan
- Att få tre kontaktpersoner, som är rekommendationen, går inte, därför ska styrelsen
göra ett utskick för att informera om vad varje enskild person kan göra med avseende
på inbrottsskydd mm.
Trädfällning
- Detta ansågs ej vara en sak för årsmötet att besluta om utan för de berörda
fastigheterna att ta med kommun och grannar.
Motion om information.
- Styrelsen kommer hädanefter att distribuera all information via e-post. Alla
fastigheter får en egen inloggning till en mailserver. De fastigheter som istället vill ha
information på papperskopia som förut får naturligtvis det. Styrelsen ska även titta på
att upprätta en ny hemsida.
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14. Övriga frågor
Under mötet kom följande frågor upp
1. Det diskuterades omkring intresset att få fiberkabel indragen i området. Kostnader,
skillnader för TV, bredband och telefoni, samverkan med närliggande samfälligheter osv.
2. Takskottningen av garagen diskuterades, slutsatsen blev att alla varit duktiga på att hjälpa
till och att det är allas ansvar, det har skötts bra denna vinter.
3. Höstfesten utevarande diskuterades och vi kom fram till att styrelsen sätter datum för
denna.
4. Frågan om flera har haft problem med att TV bilden ”klipper” vid vissa tider togs upp och
det var olika från hushåll till hushåll. Kan möjligen bero på hurvida man använder sig av box
eller insticksmodul.
5. Uthyrning av lokalen diskuterades, nu sitter det en lapp på väggen vid kalendern hur man
går till väga med betalning osv när man hyrt den.
6. Datum för inbetalningar:
2000kr senast den 31/6
2000kr senast den 31/12
7. Städdagarna, datum för dessa kommer att sättas av styrelsen vid första ordinarie
styrelsemötet.
8. Styrelsen ska göra en skrivelse till kommunen angående parkering på Sviskonvägens
vändplan.
15. Mötets avslutning
Thomas Barklund förklarade mötet avslutat

Mötets ordförande

Thomas Barklund

Justeras

Justeras

Berndt Ering

Jan Silén

