Norra Yngerns Samfällighetsförening
Protokoll för årsstämman
2019-05-24
Plats: Hembygdsgården Smedsbygget,
Allévägen 9A, Nykvarn

Närvarande från styrelsen: Kjell Andersson ordförande, Bosse Karlsson ledamot och Britt
Rosengren ledamot sekreterare, Elsy Amkeus ledamot, Anne-Marie Falk revisor, Patrik
Ulvkrans revisor, Eva Kofoed valberedning
Närvarande medlemmar: Peter Swärd, Micke Fasth, Per Eklöv, Johan Renlund och Johan
Björksten
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

Elsy Amkeus 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 revisorernas årsberättelse är skriven av Ann-Marie Falk
och Patrik Ulvkrans.
Ordförande Kjell Andersson berättade om underhållsplanen för 2019/20, bl a kommer
föreningen upphandla beläggningsarbete på vägdel 1, Jägarskogen - Björknäskorset.
Trafikverket har beviljat ett särskilt underhållsbidrag , bidragsgrundande belopp är
468 000 kronor, av detta ska föreningen stå för 30% och 70% utgör bidraget från
trafikverket
Eva Kofoed poängterade att vägen har skötts till stor belåtenhet hela vintern och våren
och tackade vägfogden tillika ordförande Kjell Andersson för det.
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. Fastigheten Herrvik 12 är ej längre
permanent bostad och ändras därför till fritidsbostad.
8. Val av styrelseordförande och styrelse
Ordförande Kjell Andersson och Elsy Amkéus, ledamot, omval på två år, Johan Renlund
nyval 2 år och Johan Björksten nyval 1 år. Bosse Karlsson, ledamot, har ett år kvar.
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
Peter Swärd tog upp frågan om hur underhållet på vägen från Hökmossvägen till
Jägarskogen sköts. Ordförande skulle föra frågan vidare till kommunen.
12. Meddelande var stämmoprotokoll anslås och arkiveras.
Protokoll skall anslås på biblioteket, Ekuddens anslagstavla och på hemsidan. Arkivering
hos ordförande Källsvik 30.
13. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och bjöd på kaffe med hembakt vaniljkaka från
Peter Swärd.
Nykvarn den 24 Maj 2019
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