Soten Fiskarby Nr 1
Protokoll fort vid foreningens arsmote
2013 - 05 - 11
Narvarande var representanter for hus:, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27,29, 30, 31,
32, 33, 34, 36, 38,41,44, 46,47, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66.Av dessa var tvh hus
representerade genom fiillmakt.
1

Ordinarie ordfbranden oppnade m6tet och halsade de narvarande valkonina samt tackade fbr den stora
uppslutningen och det goda arbetet pS staddagen.

2

Den utsanda dagordningen godkandes.

3

Ordinarie ordfbrande Ralph Johansson valdes till ordforande fbr stamman.

4

Styrelsen hade utsett ordinarie sekreteraren Gbran Andersson till protokoUfbrare vid stamman.

5

Till justeringsman och tillika rbstraknare valdes Mats Malmsjb hus 10 och Lars Lindahl hus 29.

6

Stamman ansdgs ha blivit utlyst i behbrig ordning.

7

Alia narvarande var rbstberattigade med en rost per hus.

8

Kassbren kommenterade drsredovisningen fbr 2012 , vilken hade skickats ut tillsammans med kallelsen.
Aven budget 2013/2014 behandlades.

9

Fbrenmgens revisor kommenterade revisionsberattelsen i positiva ordalag .
Revisorema foreslog ansvarsfrihet fbr styrelsen.

10

Resultat- och balansrakningen faststalldes enligt styrelsens fbrslag.

11

Styrelsens dispositionsforslag godkandes.

12

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fbr rakenskapsSret 2012.

13

Arvodet skall som tidigare utgi med 60000 kr. Beloppet skall fbrdelas inom styrelsen och revisorema.

14

Valberedningens fbrslag till val av styrelseledambter och revisorer godtogs av stamman.
Fbljande styrelseledambter valdes fbr en 2-Srsperiod.
Dick Andreasson
hus 59
Gbran Andersson
hus 58
Mats Jakobsson
hus 61
NedanstSende styrelsemedlemmar kvarstSr p& ytterligare ett dr.
Solveig Olsson
hus 41
P.O. Boij
hus 9
Fbr en ettlrsperiod valdes
Ralph Johansson
Lars Eric Martinsson

hus 56
hus 51

Som suppleant ph tvS kr valdes Elisabeth Jakobsson hus 21 samt Thomas Johansson hus 53.
15

Till revisor pd ett dr valdes Gunilla Gustafson hus 1. Som revisorsuppleant valdes Hehnoth Borgljung
hus 16.

16
17

Till valberedning valdes Glenn Andersson hus 5.
Inga motioner hade i laga tid inkommit..

18

Styrelsen informerade om
A - Detaljplan fbr Odby O 1:2 med flera ( omrddet sbder om vdr b ) kommenterades a v Lars Eric.
VSr fbrening liksom mSnga andra har i brev protesterat mot den stora omfattningen samt detaljer i
planen. Arendet har fbrdrbjts framfbrailt pS grund av synpunkter frdn vSgverket, lansstyrelsen och
lantmateriet. Breddning av vSgen samt separat gdng och cykelvag Sr pdtalat. Vdr fbrening fbljer
arendet och arbetar fbr att inverkan pd vdrt omrSde skall bli sS liten som mbjligt.
Planen ar nu preliminart godkand vid mote 2:e maj. Skall faststallas vid mbte 30:e maj.
Campingmbjligheter, husvagnsuppstalhiing, uthymingsstugor kommer att finnas med. Daremot utgdr
vanliga privatagda sommarstugor.
Fbreningen bevakar hela tiden sina intresseomrdden. (Bad, parkering, vag, GC-bana m.m.)
B - Mdlning av husen kommer att ske 2014.
Fbrra gdngen husen mdlades var 2006.
Frdgan stalldes om det inte skulle kunna racka med bvermdlning av de grS partieraa ?.
Ett snittpris efterMgades fbr de som inte mSlar sjalva.
Fbreningen kbper i vanlig ordning in fSrgen.
C - VSr underhSllsplan ar Ibpande och uppdateras fyra ganger per kr.
Arbetsinsatsema ar varierande och innefattar bland annat:
Oversyn av husen
Fk undan dagvatten
Luta piattor frkn husen utdt, inte mot.
Prova trygghetsvakt pd 10 av husen.
Frilagga ventiler i mbjligaste mdn. (Eventuellt stbrre ventiler)
D -Arets bdtutflykt ar annu ej fuUtecknad. Cirka 20 ar anmalda. 30 behbvs och 40 kr mbjliga att ta.
Passa pk att armiala er innan det branner till.
E - Vkr representant i samfSlligheten Mats Jakobsson redogjorde fbr laget. Ekonomin ar som vanligt
mycket bra. Mats raknade upp ndgra av samfUUighetens ansvarsomriden:
Sopor, vatten, avlopp, el, badbrygga, gSngbro, golfbana.
Nytt fbrsbk kommer att gbras vad galler " avlastningsstigen".

19

20
21

Ndgra bvriga frdgor behandlades.
Nytt batteri till hjartstarter har inkbpts. Repetitionskurs kan genomfbras med hjalp av brandfbrsvaret i
Kungshamn nSgon gdng i bbrjan pk Juli. Kommer upp pk anslagstavla.
Sten vid hus 30 iMgasattes. Styrelsen skall behandJa Mgan.
Roy bad styrelsen att behandla slantMgan vid nasta mbte.
Aven fbretagshusen debiteras 400 kronor vid utebliven stadning.
Fbr att gk vidare med fbmndersbkningen rorande Intemet tillsattes en grupp med Sjbkvist och Bartler.
Behbvs kontakt med styrelsen vander man sig till Boij.
Nasta ordinarie stamma kommer att hdllas i Folkets hus i Hunnebostrand lordagen den 31 maj kl. 10.00.
2014 ( fbljaktligen sker stadning fredagen den 30 maj kl. 10.00 ).
Ordfbranden avslutade motet och tackade de narvarande fbr visat intresse.

Vid protokollet:

Ordftrande-

GSran Andersson

Ralph Johansson

