Norra Yngerns Samfällighetsförening
Protokoll för årsstämman 2018-05-25
Hembygdsgården Smedsbygget Nykvarn
Närvarande från styrelsen: Kjell Andersson, ordförande, Bosse Karlsson, ledamot och
Britt Rosengren, ledamot sekreterare, Anne-Marie Falk, revisor, Kurt Lindström,
revisorsuppleant
Närvarande medlemmar: Bernt Lindström och Peter Swärd
1.

Val av ordförande

Kjell Andersson valdes till ordförande för stämman och hälsade alla välkomna.
2.

Val av sekreterare

Britt Rosengren valdes till sekreterare för stämman.
3.

Val av två protokolljusterare

Bosse Karlsson och Peter Swärd valdes att justera protokollet.
4.

Styrelsens och revisorernas årsberättelse

Styrelsens årsberättelse lästes upp av ordförande för stämman, och revisorernas
årsberättelse lästes upp av Ann-Marie Falk, revisor. Kjell Andersson har skrivit
årsberättelsen för styrelsen och revisionsberättelsen är skriven av Ann-Marie Falk och
Patrik Ulvkrans
5.

Ansvarsfrihet för styrelsen

Enhälligt ja!
6. Ersättningar till styrelsemedlemmar samt revisorer
Ersättning till styrelsemedlemmar och revisorer 18000 kr + sociala avgifter totalt 23000.
7. Debiteringslängdsförslag
Debiteringslängd fanns att läsa på stämman.
8. Val av styrelseordförande och styrelse
Ordförande Kjell Andersson och Elsy Amkéus ledamot valdes förra året på två år, ett år
kvar.
Bosse Karlsson, ledamot, omval 2 år, Britt Rosengren, ledamot, omval 1 år.
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Ann-Marie Falk revisor, omval 1 år, Patrik Ulvkrans, revisor, omval 1 år. Kurt Lindström,
revisorssuppleant, omval 1 år.
10. Val av valberedning
Eva Kofoed omval 1 år.
11. Övriga frågor
Ordförande tog upp frågan vem som ska sköta vägen från Björknäskorset till
Jägarskogen om nya bostäder byggs i Svartbro och Taxinge. En skrivelse är skickad till
kommunen där styrelsen menar att kommunen bör ta ansvar för sträckan då
belastningen kommer att öka.
Bernt Lindström tog upp frågan om nybeläggning på vägen. Ordförande svarade att i år
är det dikning av vägdel 2 som gäller och Svevia har kollat och bedömmer att
beläggningsarbete kan anstå till nästa år. Och då är det vägdel 1 som har prioritet.
Bernt tog också upp frågan om 4 tons begränsning tung trafik på vägen från Nykvarn och
till Källsvik vid tjällossning. Bestämmelserna har överskridits/ej respekterats efter att
viktbegränsning införts.
En besiktning före och efter körning av vägen gäller fortfarande. Beställare av tunga
transporter ska upplysa om vilka regler som gäller.
Ett förtydligande till medlemmarna på hemsidan och papper skickas ut tillsammans med
inbetalning av vägavgiften.
12. Protokoll skall anslås på biblioteket, Ekuddens och Grinds anslagstavlor samt på
hemsidan. Arkivering hos ordförande Källsvik 30.
13. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och bjöd på kaffe och bullar.
Nykvarn den 25 maj 2018
Kjell Andersson Ordförande
Vid protokollet
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