Protokoll årsmöte 2017-04-27
Backbergets samfällighet
§1 Närvarande: Anders Lindén, Åsa Axelsson, Mia Kjellberg, Per Ahnlund, Göran Carlstrand, Håkan
Boman, Daniel Backlund, Jan-Erik Danielsson, Monica Wale, Mats Wale, Marie Ericsson, Mats
Nordström, Anna Nordström, Gerd Strömberg, Lars Maritz. (12 av 18 hushåll. )
§2 Ordförande Anders Lindén öppnar mötet.
§3 Anders Lindén blir vald till mötesordförande.
§4 Marie Ericsson blir vald till mötessekreterare
§5 Åsa Axelsson och Per Ahnlund blir valda till justeringsmän.
§6 Dagordningen godkänns.
§7 Utlysande av årsmötet godkänns.
§8 Ordförande går igenom protokoll från de senaste två styrelsemötena samt extrastämman. Kassör
redovisar för ekonomin.
§9 Revisor redogör för det ekonomiska läget och balansräkningen fastställs. Revisionsberättelse för
2016 bifogas.
§10 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§11 Inkomna motioner:
 Inkommen motion om att ett hus/två hushåll i taget är områdesvärdar diskuteras och
godkänns. Denna gång är det 54A och B som är områdesvärdar.
 Motion om önskemål att sänka avgiften till samfälligheten diskuteras. Beslut om att sänka
avgiften från 500:- till 200:-. 10 hushåll röstar ja (44B avböjer att delta i röstningen då
motionen ej stod med i utskickad kallelse/dagordning)
§12 Styrelsen skall till viss del bytas ut med ordförande, en suppleant, revisor, revisorsuppleant samt
valberedning. Valberedningen har haft svårt att få någon att tacka ja och det gemensama
ansvarstagandet för föreningen diskuteras. Då hela styrelsen skall bytas ut nästa år beslutas att Mats
Nordström stannar ett extra år, till 2019, som kassör.
§13 Jan-Erik Danielsson blir vald till ordförande på 1 år.
§14 Daniel Backlund blir vald till suppleant på 2 år.
§15 Göran Carlstrand blir vald till revisor på 1 år.

§16 Veronika Lindén blir vald till revisorsuppleant på 1 år.
§17 Mia Kjellberg och Kristina Eriksson blir valda till valberedning på 1 år.
§18 Övriga frågor:
 Viktigt att större frågor och motioner kommer in i tid och finns med på dagordningen för
årsmötet då samfälligheten tar beslut via röstning. Viktigt också att alla deltar på årsmötet
alternativt lämnar fullmakt till granne.
 Beslut att se över staketet runt lekparken på städdagen. Planera för framtida staketbyte, ev
nästa år.
 Badbryggan behöver lagas alternativt bytas ut då den gått sönder. Pelle kollar om det finns
möjlighet att köpa en brygga av kommunen. Om inte bör badbryggan lagas på städdagen.
 Lekstugan behöver ses över, bl a med nytt golv. Fixas på städdagen.
 Vassklippning bör göras en gång per år för att underhålla, beslutas att samfälligheten står för
detta en gång per år.
 Borden i lekparken skall säljas enligt tidigare beslut. Vi behåller två fina bord i lekparken samt
byter ut bordet vid badet till en fräschare. Resterande skall säljas.
 Mats Wale ordnar städschema på hemsidan för årets sommar. Önskar man köpa in tjänsten
av gräsklippning görs detta privat. Kan eller vill man inte sköta sin vecka betalar man
överenskommen summa till samfälligheten enligt tidigare beslut.
 Mats Wale ordnar lista för områdesvärdar på hemsidan.
 Håkan informerar om värmesystemet vi har. Påminner om att vi bör byta filter, se nedräkning
på displayen. Filter finns att köpa av samfälligheten.
§19 Ordförande Anders Lindén avslutar mötet.

Justeras:
Per Ahnlund

Åsa Axelsson

