Soten Fiskarby Nr 1
Protokoll fört vid föreningens årsmöte
2015 - 05 - 16
Närvarande var representanter för hus:, 1,3,4,5,7,8,9, 10, 12, 14, 15, 16,18, 19,20,21,29, 32,33,34,36,
41,42,43,44, 45,46,47,48,49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66.Av dessa var ett hus
representerat genom fullmakt.
1

Ordinarie ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna samt tackade för den stora
uppslutningen och det goda arbetet på städdagen.

2

Den utsända dagordningen godkändes.

3

Kenneth Ode'us valdes till ordförande för årsstämman.

4

Styrelsen hade utsett ordinarie sekreteraren Göran Andersson till protokollförare vid stämman.

5

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lars Lindahl hus 29 och Peter Ullbrand hus 52.

6

Stämman ansågs ha blivit utlyst i behörig ordning.

7

Alla närvarande var röstberättigade med en röst per hus.

8

Kassören kommenterade årsredovisningen för 2014 , vilken hade skickats ut tillsammans med kallelsen.

9

Föreningens revisor kommenterade revisionsberättelsen .
Revisorernaföreslogansvarsfrihet för styrelsen.

10

Resultat- och balansräkningen fastställdes enligt styrelsens förslag.

11

Styrelsens dispositionsförslag godkändes.

12

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

13

Arvodet skall som tidigare utgå med 60000 kr. Beloppet skallfördelasinom styrelsen och revisorerna.

14

Valberedningensförslagtill val av styrelseledamöter och suppleanter godtogs av stämman.
Dick Andreasson och Göran Andersson avgår.
Följande styrelseledamöter valdes för en 2-årsperiod.
Dag Larsson
hus 12
Mats Jakobsson
hus 61
Nedanstående styrelsemedlemmar kvarstår på ytterligare ett år.
Solveig Olsson
hus 41
P.G. Boij
hus 9
Elisabeth Jakobsson
hus 21

15

För en ettårsperiod valdes
Lars Eric Martinsson
hus 51
Som suppleant på två år valdes Thomas Johansson hus 53 samt Sven Arne Blad hus 11.
Till revisor på ett år valdes Gunilla Gustafson hus 1. Som revisorsuppleant valdes Helmoth Borgljung
hus 16.

16
17

Till valberedning valdes Glenn Andersson hus 5 samt P.Chocron hus 7.
Fiberförslag.
Vår bredbandsförening heter Askum.
I nuläget beräknas kostnaden bli 10.000 kronor per lägenhet.
Anslutningen dras då så långt som in i lägenheten.
Kostnaden täcks genom ett antal höjda årsavgifter ( 2000 under några år).
Senast i juni skall bredbandsföreningen gå vidare med ansökan ( statsbidrag).
Styrelsen fick förtroendet att gå vidare med frågan.

18

Motioner
- spröjs till bland annat balkongdörrar.
Styrelsen tar fram en kostnadsbild innan beslut kan tas.
- glasade balkongdörrar och altandörrar. Tills vidare säger styrelsen nej till låg inglasning.

19

Styrelsen informerade om
A - Detaljplan för Ödby Ö 1:2 med flera ( området söder om vår ö ) kommenterades a v Lars Eric.
Länsstyrelsen godkänner ej ursprungligt förslag.
Till stöd for oss kommer vi att få en ny strandskyddslag ( 300 meter i stället för 100 meter).
Vi tittar på möjligheten att sätta upp bom in till vårt område.
Påfarten mot väg 174 måste lösas innan plan kan antas.
B - Färdigmålning av husen kommer att ske 2015.
Möller i Hunnebostrand vet vilken kulör som gäller.
Genom handuppräckningfickvi en indikation på hur många hus som redan är målade.
Det var cirka 50 %.
C - Vår underhållsplan är löpande och uppdateras flera gånger per år.
Aktuella underhållsplaner var bifogade utskicket inför årsmötet.
Underhållsplanerna genomgicks.
Mats lät meddela att takpannor, läkt och underlagspapp kommer att hålla 20 år till.
Mittplåten måste vi dock observera regelbundet.
D - Budget för 2015 och 2016 har sänts ut med utskicket till årsmötet 2015.
Resultatet -107.000 för 2015förväntasbli +15.000 för 2016.
E. För vägsamfälligheten redogjorde Lars Eric.
Vi väntar med själva ytan.
Stödkant kommer att läggas.
Skyltar kommer att uppsättas.
F. Mats redogjorde för samfällighetens huvudsakliga ansvarsområde
- sophämtning
- avlopp
-el
- ny asfaltbeläggning pä stora plan ( ev. något utökad parkeringsyta ).
- bron in till Hunnebo
-TV
- badbrygga
- ytterlampor inom området
- lekpark
Mats avslutade med att vädja om max en bil per lägenhet ( om möjligt) på vår parkering under
semestertid

Övriga frågor.
Thore Johansson påtalade oskicket att förvara tinor i skräputrymmet.
Mats Jakobsson vädjade om att köra ner det som inte platsar i soprummet till sopstationen
utanför Kungshamn.
Styrelsen uppmanades att se till så att stadgar och gällande praxis överensstämmer.
Nästa ordinarie stämma kommer att hållas i Folkets hus i Hunnebostrand lördagen den 7 maj kl. 10.00.
2016 ( följaktligen sker städning fredagen den 6 maj kl. 10.00 ).
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.
Efter ordinarie mötet avtackades Göran av Mats för 10-års tjänst, som sekreterare.
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