Västansjö Samfällighetsförening Stämmoprotokoll
Dikanäs den 8/4-2012
1) Stämman väljer Bertil Östberg som ordförande
2) Stämman väljer Kerstin Scherdin som sekreterare
3) Stämman väljer Stig Alenius och Thorleif Vestberg som protokoll
justerare
4) Ordförande läser upp verksamhetsberättelsen samt
revisorernas berättelse, se bilaga.
I verksamhetsberättelsen framgår att vatten prover ska utföras.
Kerstin Scherdin samt Bengt Hellgren har tagit på sig att ta
vattenprover detta år.
Stämman godkänner verksamhets berättelse
Bertil finner det anmärknings värt att revisorerna påpekat att
styrelsen haft höga kostnader för styrelsen vad gäller reseersättning och telefon. Styrelsen är bosatt från Västervik i söder
till Umeå i norr
Stämman godkänner revisions berättelse
5) Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för 2011
6) Inkomna motioner 3 st
Motion 1) Införskaffa en gemensam båt till Västansjö Bletiken
Styrelsen föreslår att köpa en båt av Per Lundgren för
3000 kr.
Föslag från Stig Alenius: Att göra oss av med båten i
Västansjön då den inte varit uthyrd så ofta, samt inte
införskaffa en till båt.
Valner Johansson tycker inte att föreningen ska köpa en ny
båt.
Stämman beslutar att vi ej ska införskaffa en båt till
Västansjö Bletiken

Stämman beslutar att båten i Västansjö ska behållas.
Stämman beslutar om att en person blir ansvarig för båten i
Västansjö. Tommy tar på sig att kolla båten inför
vintersäsongen.
Kenneth Alenius tar på sig att kolla båten inför sommaren.
Motion 2) Från Per och Arne Lundgren har lämnat in en motion
gällande hur fisken kan vandra mellan Västansjö och Västansjö
Bletiken. Detta p.g.a. spegeldammen ej fungerar till
fredställande.
Vägtrumman ligger under trafikverket då de byggt trumman.
Styrelsen föreslår stämman att styrelsen undersöker
möjligheten att trafikverket och länsstyrelsen åtgärdar detta.
Stämman beslutar styrelsens förslag
Förslag från styrelsen att bygga en halvtrumma under
Suttsberg-vägen. Per Lundgren har lämnat in ansökan om
bygdemedel 9.450 kr. Samfälligheten behöver stå för ca 30.000
kr. Styrelsen föreslår stämman att göra denna insats som
fiskevårdande åtgärder. Stämman beslutar att styrelsen
undersöker hur mycket fisk det finns i bäcken via elfiske innan
man går vidare med att kosta på en halvtrumma.Styrelsen
undersöker vilka som utför elfiske och att det blir utfört.
Motion 3) av Lena och Thorleif Vestberg att inplantera röding
i Västansjön.
Styrelsen förslag är att motionen avslås.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

7) Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Stämman godkänner ersättning till styrelsen 7000 kr samt 500 kr
till revisorerna.
8) Styrelsen förslag till utgifts och inkomststat (budget)
Stig Alenius tycker att fiskekorts-priserna är för höga.
Åsikter finns också angående för få fiskekortsförsäljare.
Stämman beslutar att ta kontakt med Mats Grönlund angående
digitalt fiske kort
Stämman godkänner budgeten för 2012, se bilaga.
9) Val av styrelse:
Omval av Bertil Östberg som bestämt sig för att sitta kvar 1 år
till. Detta innebär att det blir ett fyllnadsval nästa år
Stämman väljer Bertil Östberg
Stämman beslutar också
Om val av Per Lundgren, Kenneth Alenius samt
Omval av Monica Alenius och Hans-Erik Linder
10)
Val av revisorer:
Stämman beslutar om omval av Hasse Hansson och Rickard
Norberg
11)
Val av valberedning:
Stämman beslutar om omval av Stig Alenius, Valner Johansson
samt Bengt Hellgren .
Stig Alenius är sammankallande.
Övriga frågor
Angående Thorleif Vestberg synpunkter angående nätfiske för
husbehovs fiske i Västansjön.
Bertil Östberg har kollat upp detta, enligt en jurist är det ej
tillåtet. Vid tjuvfiske med nät kan en avgift av 1500 kr tas ut.

Angående post som skickas till adresser som upphört beslutar
stämman att ordna stämpel angående avsändare.
Ordförande Bertil Östberg tackar för deltagandet och avslutar
årets stämma

Ordförande Bertil Östberg

Sekreterare Kerstin Scherdin

Justerare Thorleif Vestberg Stig Alenius

