Norra Yngerns Samfällighetsförening
Protokoll över årsmöte 28 maj 2021
Plats: Hembygdsgården Smedsbygget.
Närvarande vid mötet:
Meta Broddare, Herrvik 3:3
Peter Lind, Vreta 1:3
Elsy Amkéus, Nykvarn 1:253
Eva Kofoed, Källsviks Gård
Johan Renlund, Ekuddsvägen 15
Bo Karlsson, Nykvarn 1:256
Alexander Engström, Erikslund
Anne-Marie Falk, Karlslund
Kjell Andersson, Källsvik 30
Kallelsen till årsmötet gick ut till samtliga medlemmar över tre veckor innan
mötet. Debiteringslängden har funnits tillgänglig för påseende under lika lång
tid. Styrelsen har under året arbetat och träffats på distans med hänsyn till
COVID-19.
Till ordförande för stämman valdes Kjell Andersson. Till sekreterare valdes Meta
Broddare. Till protokolljusterare valdes Alexander Engström och Elsy Amkéus.
Protokollet anslås på anslagstavlorna vid Grind, Ekudden, på kommunens
anslagstavla på biblioteket i Nykvarns Centrum samt på föreningens hemsida.
Styrelsens och revisorernas årsberättelser gav vid handen att föreningens
räkenskaper är i god ordning och att styrelsen skött sina göromål utan klander.
Styrelsen ges därför ansvarsfrihet av samtliga vid stämman närvarande
medlemmar. Styrelsens ersättning ligger som tidigare kvar på 18.000 kr, att
fördela mellan styrelsens medlemmar och revisorer. Styrelsen betalar sociala
avgifter på styrelsearvodet.
I debiteringen föreslogs och bifölls en höjning av avgiften med 1 öre per andel.
Syftet med detta är att stärka föreningens finanser inför framtida
underhållsarbeten.
Stämman valde utifrån valberedningens förslag följande styrelse fram till 2022:
Ordförande: Kjell Andersson
Sekreterare: Johan Björksten
Kassör: Meta Broddare
Valberedning: Eva Kofoed
Vägfogde: Johan Renlund
Medlemsansvarig: Elsy Amkéus
Revisorer: Ann-Mari Falk, Patrik Ulvkrans
Revisorsuppleant: Reijo Salo

Övriga frågor och information
-

Önskemål framkom om att digitalisera kallelserna till framtida stämmor.
Meta Broddare undersöker detta och presenterar möjligheterna för
styrelsen.

-

Föreningen har valt att ta in en kassör för att till hösten avsluta
konsultuppdraget av bokföringen som köps in idag. Anledningen är den
höga kostnaden för konsulttjänsten. Med en kassör i styrelsen minskar
kostnaden för föreningen med ca 50.000 kr per år.

-

Föreningen har i samband med detta beslut köpt in ett
bokföringsprogram med tillhörande stöd för ny hemsida, till en ringa
kostnad.

-

Hemsidan uppdateras löpande med medlemsmatrikel och
stämmoprotokoll.

-

Stämman tog upp dragningen av elkabel som lagts och läggs ut längs
vägen, liksom möjligheten till att lägga ut rör för bredbandsfiber i
samband med detta. Frågan är högst relevant, men inget som
vägföreningen enligt stadgarna kan eller ska driva. Frågan om bredband,
fiber och telefoni måste drivas i annat forum, exempelvis i separat formad
förening, byalag eller som politisk motion till kommunen. Alexander
Engström och Anne-Marie Falk tittar på detta.

-------------------------------------------------------------------Meta Broddare
Protokollförare

-------------------------------------------------------------------Alexander Engström
Justerare

-------------------------------------------------------------------Elsy Amkéus
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