
Årsmötesprotokoll
 2022-07-10 Engelsfors samfällighetsförening
Styrelsens ordförande Mikael Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

En tyst minut hölls för Jan Andersson och Håkan Albertsson.

1. Stämman valde Mikael Pettersson till ordförande för årsmötet.

2. Stämman valde Katarina Strid till sekreterare för mötet.

3. Till justerare tillika rösträknare valdes Benny Hedlund och Christer Hannerstam.

4. Micke tackar för förtroendet och hälsar alla välkomna. Nya medlemmar hälsades välkomna

till Engelsfors:

Lena och Mats Birgersson, Marie och Mats Eriksson, Madeleine och Tomas Humphreys,

Malin Lindström samt Helene Nordström.

Röstlängden fastställdes till 28 av stämman.

5. a)  Micke redogjorde för verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman med kompletterande förtydligande av

punkt 4.7 Byggnader;

Rep&underhåll: Färg 5 780 + 5 573, penslar 1 400, klingor 597, nedtag solcellslampor 3

325 (summa: 16 675 SEK).

Uppdras till Styrelsen att finna förklaringen till bankdifferensen på 9 898:-.

b) Micke redogjorde för revisionsberättelsen som godkändes av stämman.

6. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

7. a) Framställan från styrelsen att i enlighet med föregående årsmötesbeslut sätta en

beloppsgräns för styrelsen om ett prisbasbelopp och att detta skrivs in i stadgarna.

Stämman bifaller styrelsens förslag.

Framställan från styrelsen att höja reparations- och underhållsfonden från 500 SEK till 750

SEK.  Stämman bifaller styrelsens förslag.

Framställan från styrelsen om åtgärder för dikesrensning.
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Efter diskussion beslutade stämman att godkänna styrelsens framställan om

dikesrensning av fyra olika befintliga diken, totalt 1400 m.

b) Medlemsmotion från Marie Granström och Timo Rytkönen angående ny trumma.

1.  Rörtryckning 10 – 15 meter. Kostnad 37 500 – 56 250 SEK.

2. Styrelsens förslag -  Grävning 16 timmar x 1 125 SEK plus vägtrumma á 6 000 SEK

(summa 24 000 SEK).

3 Ingen åtgärd

Stämman godkänner styrelsens förslag (2) om att gräva ner en trumma för en kostnad på

24 TKR.

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budgetplan godkändes av stämman.

9. Stämman fastställde att ingen ersättning ska utgå till styrelse och revisorer.

10. Stämman fastställde styrelsens förslag till debiteringslängd med efterjusteringar i felaktiga

namn.

11. Ny styrelse valdes enligt följande:

a) Ordförande Mikael Pettersson (val, 1 år)

b) Ordinarie ledamot Ing-Britt Holmström (omval 2 år)

Ordinarie ledamot Karolina Zielinska (nyval 2 år)

Suppleant Christer Hannerstam (omval, 1 år)

Ledamöterna Katarina Strid, Göran Melin och Björn Holmqvist har ett år kvar av sina

valperioder.

12. Till revisorer valdes Lena Wilhelmsson (omval, 1 år) och Susanne Björn (omval, 1 år). Till

revisorsuppleant valdes Roger Hedblom (omval, 1 år).

13. Till valberedning valdes Kerstin Larsson (nyval 1 år), Hans Hanson (omval 1 år) och Gustaf

Eisen (omval 1 år).

14. Övriga frågor:

a) Benny Hedlund påminnelser om att det inte ska fattas beslut under punkten övriga

frågor.

b) Hans Söderström föreslår en arbetsgrupp som plockar sten som slagits upp i diken efter

dikesklippningen.

c) Styrelsen undersöker möjlighet till mötesplatser längs Bruksvägen.
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d) Vad hände med solcellslamporna? Föreningen har betalat för två lampor. Efter

tvist med företaget står föreningen nu med fyra stycken lampor. Utredning pågår.

e) Lotteri genomfördes för alla medlemmar som deltagit i föreningens arbetsdagar

under året. Följande medlemmar gick hem med vinst:

Kerstin Larsson, Birgitta Söderström, Hans Söderström, Gustaf Eisen, Björn

Holmqvist.

f) Avtackning för avgående; Kerstin Larsson.

g) Styrelsen tackade även de boende i längan för möteslokal samt kaffeservering.

Ett extra tack till Lotta Pettersson som bakat bullar till mötet.

15.Protokollet från årsstämman ska anslås på föreningens anslagstavla, hemsida samt

Facebook-grupp inom 14 dagar.

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 16:00

Vid protokollet: Ordförande:

Katarina Strid Mikael Pettersson

Justeras:

Benny Hedlund Christer Hannerstam
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