Årsstämma för Västansjö
samfällighetsförening
2017-04-16

Plats: Byagården i Dikanäs
Eventuella fullmakter ska lämnas innan stämman öppnas.
1. Mötets öppnande
Tommy Bovinder hälsade alla välkomna
2. Närvaroregistrering
Se närvarolista.
3. Val av ordförande för stämman
Stämman väljer Bo Andersson till ordförande för stämman.
4 Val av sekreterare för stämman
Stämman väljer Kerstin Scherdin till sekreterare.
5 Godkännande av dagordning med följande tillägg: mötets behöriga utlysande,
anmälan av övriga frågor
Tommy Bovinder redogör för hur kallelsen har skickats ut, både via mail samt brev.
Stämman godkänner detta förfarande. Egon Vallner anmäler eventuellt en övrig fråga.
Martin Lidqvist önskar att förra årets protokoll läses upp vilket Tommy Bovinder gör.
6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman väljer Thorleif Vestberg samt Egon Wallner till justerare.
7 Styrelsens och revisorernas berättelser
Kerstin Scherdin läser upp Revisionsberättelsen och Tommy Bovinder läser upp
förvaltningsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016
9. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna
Gerd-Marie Alenius läser upp styrelsens yttrande gällande motion från Thorleif samt Lena
Vestberg (motion se bilaga)
gällande hemsidan: Bo Andersson redovisar att det varit svårt att nå Per Hakzell som är
ansvarig för den. Hemsidan har varit ur funktion en längre tid, då det inte gått att lägga in
dokument på den. Domänavgift är inte betald vilket innebär att hemsidan ligger nere.
Bo Andersson erbjuder sig att vara behjälplig med att lägga upp en ny hemsida. Martin
Lidqvist tar upp om att det vore önskvärt om det går att lägga in en chattfunktion på
hemsidan. Bo Andersson redogör att detta blir en dyrare kostnad. Gerd-Marie Alenius tar
upp om att ev. skapa en Facebook grupp för att där kunna ha en chatt funktion. Stämman
beslutar att styrelsen får mandat ordna med en ny hemsida samt att ingen Facebook grupp
ordnas i nuläget
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutar att ersättningen blir som tidigare dvs. 7000 kr.
11. Höjning av fiskekortspriser
Tommy Bovinder redogör gällande detta. Stämman godkänner styrelsens föreslagna
förändringar gällande detta: Förändringen skall gälla från och med 2018-01-01 (se bilaga).
12. Styrelsens förslag till budget för 2017
Tommy Bovinder läser upp förslaget. Styrelsen hoppas på att kunna få ner
telefonkostnaderna då styrelsen arbetar med att de flesta från styrelsen skall finns i Umeå.
Stämman godkänner styrelsens förslag till budget (se bilaga)

13. Val av styrelse, ordförande och suppleanter
Omval: Tommy Bovinder samt Kerstin Scherdin väljs som ledamöter på 2 år
Nyval: Gerd-Marie Alenius väljs som ledamot på 2 år
Ordförande Gerd-Marie Alenius väljs till ordförande på 1år
Suppleant: Omval på Cecilia Alenius 1 år
Finns inga förslag på en till suppleant
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
Enligt stadgar ska det finnas 2 revisorer samt 1 suppleant
Stämman beslutar
Omval: Hasse Hansson 1år
Nyval: Stellan Boström 1år
Inget förslag på suppleant
15. Fråga om val av valberedning
Stämman har inga förslag på ledamöter i valberedningen.
Stämman får i uppdrag att komma med förslag till styrelsen
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor då Egon Vallner uppger att han inte har någon övrig fråga
17. Samfällighetens marksamfälligheter. Frågan rör endast stamfastigheterna.
Tommy Bovinder redogjorde för hur långt man kommit i utredningen angående
försäljning av samfälld mark. Stämman uppdrar till Tommy Bovinder att kontakta
Lantmäteriverket för att säkerställa myndighetskostnaden för eventuell förrättning och ta
fram förslag på pris på impediment och skogsmark/hektar.
18 Avslutning
Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på hemsidan, 2 veckor efter stämman. Samt att
Thorleif Vestberg sätter upp protokollet på anslagstavlan vid Västansjö parkering
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