Gärdala samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013-04-20
Plats: Alphyddan, Gärdala
Närvarande: Agneta Nåbo, Mats Nåbo, Margareta Carlsson, Lars Hellman, Lennart Eklöv,
Tore Olsson, Fredrik Peterson, Eva Malmros, Erik Johansson, Anna Milberg, Magnus
Johansson, Sven Sjögren, Anna Geidne & Anders Geidne.
1.

Mötet öppnandes

2.

Mötet godkände mötets behöriga utlysande

3.

Mötet godkände dagordningen

4.

Mötet valde sittande ordförande Anna Geidne till mötesordförande.
Mötet valde sittande sekreterare Anna Milberg till mötessekreterare.

5.

Mötet valde Magnus Johansson och Eva Malmros till justeringsmän för mötet.

6.

Anna Geidne läste verksamhetsberättelse som godkändes (bilaga 1).

7. Erik Johansson föredrog kassarapport (bilaga 2). Agneta Nåbo läste revisionsberättelsen
(bilaga 3). Sammanfattningsvis hade revisorerna ej funnit brister eller anledning till
anmärkning.
8. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
9. Mötet beslutade att nuvarande ersättningsnivå för styrelseledamöter (1000 kr per

ledamot och år) kvarhålls för 2013.
10. Planerade investeringar

Anna Geidne Informerade från styrelsen angående ny vägbeläggning (bilaga 4).
Sammanfattningsvis föreslår styrelsen Alternativ 2, dvs att lägga IMT från början.
Det är även en del förarbeten som behöver genomföras innan beläggningsarbetet,
offertförfrågan är utskickade för detta arbete.
Mötet gav stöd för att styrelsen arbetar för Alternativ 2 i första hand.
Om ej full bidragstäckning från Trafikverket, så gav mötet styrelsen förtroende att fatta

vidare beslut i frågan.
Om styrelsen finner behov av extra utdebitering, gav mötet styrelsen förtroende att ta
beslut om en extra utdebitering, upp till 50 000kr (dvs dubbel utdebiteringsnivå för 2013).
11. Mötet beslutade om oförändrad utdebiteringsnivå för 2013, samt att om behov uppstår

kan en extrautdebitering enligt tidigare punkt 10 göras.
12. Inga motioner hade inkommit till årsstämman.
13. Mötet valde Anna Geidne till ordförande för 2013 & 2014 (2år)
14. Mötet valde Anna Milberg till styrelseledamot för 2013 & 2014 (2 år)
15. Mötet valde Göran Jacobsson till styrelsesuppleant för 2013 (1år)
16. Mötet valde Agneta Nåbo och Helena Helgesson till revisorer för 2013 (1år)
17. Mötet valde Sven Sjögren och Lars Hellman till revisorsuppleanter för 2013 (1år)
18. Mötet valde Rune Molinder och Ture Göransson till valberedning.
19. Övriga frågor

Diskussion kring andelstal. En grundlig revision av Lantmäteriet gjordes senast 1991.
Styrelsen sköter det löpande arbetet vad gäller andelstal, och har mandat att besluta
kring eventuella ändringar. Att få hjälp med detta av Lantmäteriet medför en ansenlig
kostnad.

Anna Geidne, ordförande

Magnus Johansson, justerare

Anna Milberg, sekreterare

Eva Malmros, justerare

