Protokoll årsmöte 2018-04-25
Backbergets samfällighet

§1 Ordförande Jan-Erik Danielsson öppnar mötet.
§2 Mötets utlysande godkänns.
§3 Närvarande: Jan-Erik Danielsson, Göran Carlstrand, Håkan Boman, Ola Drynjeff, Anders Lindén,
Mia Kjellberg, Gerd Strömberg, Lars Maritz, Åsa Axelsson, Monica Wale, Ulrika Danielsson, Hooman
Mohammadian, Marie Ericsson, Mats Wale, Daniel Backlund. (13 av 18 hushåll)
§4 Jan-Erik Danielsson blir vald till mötesordförande.
;5 Marie Ericsson blir vald till mötessekreterare.
§6 Åsa Axelsson och Monica Wale blir valda till justeringsmän.
§7 Ordförande samlar in fullmakter. Dagordningen godkänns.
§8 Gerd Strömberg och Mats Wale blir valda till rösträknare.
§9 Dagordningen godkänns.
§10 Revisor redovisar verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse.
§11 Revisor redogör för det ekonomiska läget och balansräkningen fastställs. Revisionsberättelse för
2017 bifogas.
§12 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§13 Röstning angående vassklippning 2018. 10 hushåll röstar ja, 8 hushåll röstar nej. Majoritet till
att föreningen står för kostnaden för vassklippning i år. Lars Maritz tar kontakt och bokar in detta.
§14 Röstning angående lekparksgrupp 2018. 17 hushåll röster nej, 1 hushåll röstar ja. Majoriteten
säger att vi inte ska ha någon lekparksgrupp i år.
§15 Röstning angående staket vid lekparken. 16 hushåll röstar ja, 2 hushåll röstar nej. Majoritet för
nytt staket runt lekparken i år. Håkan Boman tar fram kostnadsförslag.
.53.6 Röstning angående grannsamverkan. 15 hushåll röstar ja, 3 hushåll röstar nej. Majoritet för
införande av grannsamverkan i föreningen. Mats Wale blir kontaktperson för detta.
§17 Lars Maritz tillsammans med Jan-Erik Danielsson tar på sig ansvaret för filterlagret.
§18 Lars Maritz blir vald till ordförande på 1 år.

§19 Ewa Perers blir vald till sekreterare på 2 år.
§20 Jan-Erik Danielsson blir vald till suppleant på 2 år.
§21 Göran Car!strand blir vald till revisor på 1 år.
§22 Veronica Lindén blir vald till revisorssuppleant på 1 år.
§23 Mia Kjellberg och Kristina Eriksson blir valda till valberedning på 1 år.
§ 24 Städdag 19 maj 2018 kl. 10.00. Regler för dagen samt instruktioner om vad som skall göras på
städdagen finns på föreningens hemsida. Vi beslutar också att lekstugan skall målas samt att vi under
denna dag skall upprätta underlag på permanent aysedd plats för pingisbordet.
§25 Övriga frågor:
•

Ulrika Danielsson tar åter upp frågan angående garage och brunnar. Önskar klara besked
angående detta. Beslutas att detta är en styrelsefråga och att de ska se över vad som gäller. I
stadgarna står dock att föreningen äger rör/brunnar fram till huskropp vilket gör att
föreningen är betalningsansvarig vid eventuella kostnader på rör och brunnar. Även garagen
är föreningens och är försäkrade genom förenin=isöre försäkras per hushåll.

•

Jan-Erik Danielsson informerar om att Mats Nordström tagit bort en fast kostnad angående
den gamla antennen som föreningen ej brukar längre.

•

Jan-Erik Danielsson berättar att information har inkommit från Falu kommun att de sagt upp
parkskötsel för strandremsan ner mot Hosjön.

•

Valberedningen önskar tidig information angående vilka positioner inom styrelsen det är val
för nästa år. Det är kassör, en suppleant, två för valberedning, revisor och revisorssuppleant.

§19 Ordförande Jan-Erik Danielsson ayslutar mötet.
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