Föreningsstämma Västansjö samfällighetsförening den 31/3-2013
Lokal: Dikanäs prästgård
Närvarande: (se närvarolista)
1) Val av ordförande:
Stämman väljer Bertil Östberg till ordförande för stämman
2) Val av sekreterare
Stämman väljer Kerstin Scherdin till sekreterare för stämman
3) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman väljer Thorleif Vestberg samt Valner Johansson till justeringsmän samt rösträknare
för stämman
4) Styrelsens och revisorernas berättelse
Telefonnummer samt en epostadress stämmer ej. Detta åtgärdas
Styrelsens årsberättelse läses av ordförande (se bilaga)
Stämman godkänner årsberättelsen samt revisions berättelsen
Gällande årsberättelsen så godkänner stämman att en spegel damm byggs vid Sutsbergs
vägen
5) Ansvarsfrihet för styrelsen:
Stämman beslutar att styrelsen får ansvarfrihet för räkenskapsåret
6) Motioner
a) Motion från Thorleif och Lena Vestberg angående förlängning av bryggan (se bilaga)
Styrelsen bifaller motionen
Stämman godkänner motionen
Ny trall byggs framför anslagstavlan
Ordet fritt
Stig Alenius fixar en EU trall nedanför anslagstavlan
b) Del av motion från Martin Lidqvist samt motion från Kerstin Scherdin och
Bengt Hellgren angående att föreningen skapar en hemsida (se bilaga)
Per informerar om en hemsida

Stämman beslutar att bifalla motionen angående upprättandet av hemsida.
c) Motion från Martin Lidqvist angående samfällighetens ekonomi. ( se bilaga)
-

Ersättning till styrelsen
Stämman beslutar att styrelsearvoden på 7000 kr står fast
Tekniken för att minska utgifterna Redan avklarad, dras tillbaka
Samåkning görs om det finns möjlighet ( denna punkt dras tillbaka)
Att en hemsida skapas: Redan avklarad
Stadgarna måste ändras och moderniseras: Stämman beslutar att stadgarna
ändras när samfälligheten skapar en hemsida
d) Motion från Martin Lidqvist följa lagar och stadgar (se bilaga)
Martin informerar att motionen ska ses som en påminnelse och
uppmaning, inget beslut i denna motion
e) Motion från Martin Lidqvist angående utdelning (se bilaga)
Stämman bifaller styrelsens förslag att avslå motionen angående utdelning
Del av motionen som handlar om huvudinriktning ska vara fiske som
rekreation. Stämman bifaller motionen
7) Ersättning till revisorerna
Stämman beslutar 500 kr vardera till revisorerna
8) Budget (se bilaga)
Per redogör för den ekonomiska rapporten
Stämman godkänner förslaget av budget för 2013
9) Val av styrelse
Valberedningens förslag:
Ordförande: omval Bertil Östberg 1 år
Ledamöter Omval på Kerstin Scherdin Tommy Bovinder 2 år
Omval på 2 suppleanter Hans-Erik Linder och Monica Alenius 1 år
10) Omval på revisorerna Hans Hansson Rickard Norberg 1 år
11) Val av val beredning:
Stig Alenius, Valner Johansson och Bengt Hellgren
Stig är sammankallande
12 ) Övriga frågor
a) Provfiske av Olof Filipson samt 2 övriga kommer att ske i Västansjön
20-27/7. Kan någon låna ut stugan i Västansjö kommer ersättning utges
Det kollas upp om någon kan låna ut stugan för den tidsperioden,
meddela någon in styrelsen.

b) Thorleif tar upp angående att det som redan beslutats i
verksamhetsplan och fiskeplan att detta inte har verkställts till fullo.
c) Martin tar upp om fiskebestämmelserna
Barn under 16 år borde justeras uppåt till 18 år.
Då stämman inte kan fatta beslut så tas det upp igen nästa stämma
förslagsvis via en motion.
d) Stämman beslutar att Hans-Erik Linder, Tommy Bovinder samt Bengt
Hellgren åtgärdar arbete i Gapakojan
e) Per Lundgren efterlyser några som vill vara behjälplig med hemsidan.
Inga förslag på personer uppkommer på stämman
13) Mötet avslutas

-

Ordförande Bertil Östberg

Sekreterare Kerstin Scherdin

Justerare
Thorleif Vestberg

Valner Johansson

