Protokoll Ordinarie föreningsstämma (Årsstämma)
Tidö-Lindö Samfällighetsförening

Datum: torsdagen den 16 april 2015
Tid: kl 18.30
Plats: Föreningslokalen på Västerängen

Från styrelsen saknas Niklas Lundberg
1. Val av ordförande för stämman
Hans Tollbom
2. Val av sekreterare för stämman
Peeter Vinnal
3. Val av två justeringsmän
Gunhild Sünger
Thomas Klarkner

4. Fråga om stämmans behöriga utlysande
Behörigen utlyst
5. Styrelsens och revisorernas berättelse beträffande GA3 och GA6
5.1. Verksamhetsberättelse
Ordförande beskrev övergripande styrelsens arbete.
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Bünger redogjorde detaljerat för den långsiktiga planen, bl a Lindövägen,
Askholmsvägen och Rannklovsvägen (bunden makadam), genomförda åtgärder
med statliga bidrag och hållbarheten av dessa åtgärder, föreningens
väghållaransvar, kommunens bestämmanderätt över hastighetsbegränsningar,
hastighetsbegränsande åtgärder på ”brorakan” samt hastighetsmätningen på
”brorakan” 9-23/6. 19.000 bilar totalt varav 10.600 höll 30-40 km/h, 2.300 4050 km/h, ca 16.000 30-45 km/h och 150 50-60 km/h 150.
Lundgren redogjorde för genomförda arbeten på Västerängen, fö a åtgärder på
lekplatsen i samband med säkerhetsbesiktning. Nya nät på fotbollsmålen
behövs.
Engman beskrev omfattningen av det årliga underhållet. Fö a har man eliminerat
säkerhetsrisker. Långsiktig plan finns för att befrämja den naturliga variationen.
Tankar på att avgränsa vissa områden för fårbetning. Verkar finnas stöd för detta
bland medlemmarna närvarande vid informell fråga.
Akterhag (ej närvarande) har i viss utsträckning tagit fram en på hemsidan
publicerad viltvårdsplan. Ordförande Thulin redogjorde för årets händelser i
detta ämne.
Thulin redogjorde för bredband. 250 fastigheter anslutna. 5 nya medlemmar i år.
Nya instruktioner för anmälan och vad som gäller i olika fall. Allas skulder
betalda. Återbetalning av överskott har skett till flertalet medlemmar. Ca 70
fastighetsägare har ännu ej inkommit med kontouppgifter för att erhålla denna
återbetalning.
5.2. Resultat- och balansräkning
Lundgren redogjorde för de ekonomiska förhållandena.
Fråga från golvet om uppdelning av kostnader mellan GA6 och GA3. Denna är
ej fullständig men förbättrad från föregående år.
5.3. Revisionsberättelse
Peter Springfeldt redogjorde kort för revisionsberättelsen och tillstyrkte
ansvarsfrihet för både GA3 och GA6.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
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Beviljades ansvarsfrihet för både GA3 och GA6.
7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
Motioner: Cykelväg till Västerås: Besvikelse över att prioritetsordningen ändrats.
Arbetsgrupp bör utses av stämman för att för stämmans räkning arbeta i frågan.
Stämman bifaller att arbetsgrupp utses. Hans Tell utses till sammankallande i
denna grupp.
Hockeymål till isbanan: Styrelsens åsikt är att detta ej en fråga för samfälligheten.
Förslag från golvet att trivselkommitténs kassa skall användas. Oklart om det
finns pengar där. Ej något styrelsen förfogar över. 22 röster för, 21 röster mot.
Motionen bifalles således.
Nya stadgar: Fråga från golvet om formuleringen om fördelning 0-100%. Tillägg
i protokollet att man kan fördela om kostnader trots denna fördelning. Syftet är att
alla kostnader ska separeras så långt det är möjligt till rimlig insats.
43 röster för, 0 röster mot.
Stämman bifaller således med minst 2/3:s majoritet styrelsens framställan om
förändringar i stadgarna.
Vägen norr om bron: Ett antal frågor som tvingar styrelsen att förtydliga
propositionen med hjälp av Klarkner.
Förslaget kommer sannolikt att tvinga fram en förhöjd uttaxering vid nästa
stämma för kommande år (2016). Förslaget tvingar ej styrelsen att finna billigare
lösningar. Förslaget om avgiftsförhöjning utgår, ev beslut tages 2016.
Framställan bifalles med detta tillägg.
Gång- och cykelväg norr om bron: Förtydliganden efter ett antal frågor.
Stämman bifaller styrelsens framställan.
Ombyggnad av volleybollplan: Diskussion för och emot.
Stämman bifaller framställan utan votering.
Bastu vid Västerängen: Propositionen justeras, då stämman ej kan besluta om att
bygga en bastu utan att ändra i anläggningsbeslutet. Man kan däremot bilda en
bastuförening med vilken stämman ger styrelsen rätt att teckna hyresavtal.
Föreslås att stämman ger styrelsen detta mandat.
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Stämman bifaller att frågan bordlägges.
8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Inga förändringar i ersättning.
Stämman bifaller
9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för
9.1. GA3
9.2. GA6
Åter invändningar från golvet om fördelning GA3 och GA6.
Stämman bifaller förslaget
10. Val av styrelse och styrelseordförande
Enligt valberedningens förslag
Ordförande Lars Hallstadius för 2015
Vice ordförande Björn Hellström nyval för 2015/16
Kassör Carl-Erik Lundgren omval för 2014/15
Sekreterare Peeter Vinnal omval för 2014/15
Vägansvarig Jan Bröms nyval för 2015/16
Bredbandsansvarig Fredrik Stake nyval för 2015/16
Västerängsansvarig Nils-Erik Olsson nyval för 2015/16
Allmänningsansvarig Lars-Håkan Engman omval för 2014/15
Suppleant Peter Brandt omval för 2014/15
Suppleant Markus Stanell nyval för 2015/16

11. Val av revisorer
Enligt valberedningens förslag kvarstår
Gunnar Hällkvist
Peter Springfeldt
12. Val av valberedning
Tor Eriksson kvarstår.
Regina Tunebrant väljes till medlem i valberedningen 2015/16
13. Övriga frågor
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13.1.

Information från Trivselkommittén

Elin Larsen ordförande ej närvarande. Pubkväll i höstas, midsommarfirade,
valborg. Planeras samma omfattning för kommande år. Fler som ställer upp
efterlyses.
13.2.

Info från kulturrådet

Engman, avgående ordförande redovisar uppdraget för kulturrådet. Ingen
ersättare anmäld.
13.3.

Info om städdag på Västerängen

Infaller 19/4
14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Inom två veckor justerat och klart på hemsidan och busshållplatsen.

15. Stämmans avslutande

Peeter Vinnal, sekreterare

Gunhild Sünger, justeringsman

Thomas Klarkner, justeringsman
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