Protokoll fört vid föreningsstämma (årsmöte) med Rönnskärs
samfällighetsförening 2019-06-01

Närvarande: medlemmar enligt bilagd lista

§1 Eva Modin hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
§2 Till ordförande för stämman valdes Klas Hjelm
§3 Till sekreterare för stämman valdes Stefan Alexandersson.
§4 Till justerare för stämmoprotokollet valdes Eva Marklund och Christer Bäck.
§5 Konstaterades att kallelsen hade skickats ut enligt stadgarna och stämman var därmed
behörigen utlyst.
§6 Dagordningen fastställdes
§7 Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
§8 Bokslutet gicks igenom av Carl-Åke Wallin och revisorernas berättelse lästes upp av Klas
Hjelm. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
§9 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§10 Budget, finansiering och medlemsavgifter
Vid föregående årsmöte beslutades att reparation av vågbrytare/pis skulle finansieras av
samfälligheten. Reparationen har fullföljts genom att stenarna på pirspetsen förankrats med
varandra genom kedjor. Styrelsen beslöt att finansiera detta genom att sjöbodägare samt
båtägarbryggan vardera betalar 3 650 kr vardera. Resterande belopp om 10 000 kr
motsvarande 1/3-del av totalbeloppet belastade då samfälligheten. Vid lågvatten i år visade
sig att förankring måste ske med ytterligare kedjor till en kostnad om ca 8000 kr. Stämma
beslöt att denna kostnad skulle fördelas på samma sätt.
Förslag till budget presenterades av Carl-Åke Wallin.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens beslut om fördelning av kostnaderna för
reparation av vågbrytarna, en höjning av medlemsavgiften till 1 100 kr per medlem samt att
godkänna föreslagen budget.
§11 Till ordförande i föreningen för ett år valdes Eva Modin.
§12 Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Laila Landewall (omval), Patrik Öberg (omval)
och Helena De Geer (omval).

§13 Till revisorer valdes Johanna Falk (omval) och Peter Wingård (omval) och till
revisorssuppleant valdes Ann-Louise Jonsson (omval).
§14 Till valberedningen valdes Katarina Widoff (omval) och Lars Karlstrand (omval).
§15 Motion parkering/ställplats husbilar
Inkommen motion och styrelsens svar lästes upp av Eva Modin. Efter en livlig diskussion
beslöts att samfälligheten testar föreslagen lösning under 1 år.
Beslöts vidare, efter omröstning, att samfälligheten avstår från ersättning ifrån
hamnföreningen om 3 000 kr.
§16 Övriga frågor
Ett antal frågor lyftes och diskuterades. Följande punkter noterades för fortsatt hantering
•
•

•
•
•

Eva Modin berättade att Rönnskär-pärmen är under komplettering. Några hus saknar
pärmen. Pärmen borde kompletteras med historier om varje hus.
Reklam i våra brevlådor. Vid lång frånvaro bör lådorna tejpas igen. Det räcker inte
med en text om ”Ingen reklam tack”. Post läggs ibland i fel postlåda och detta
upptäcks inte. Beslöts att styrelsen går ut med information om reklam i brevlådorna.
Någon föreslog att anmälan borde göras av husägare som hyr ut sitt hus.
Ett tack riktades till ”tomtarna” Urban och Christer som skottat vid brevlådorna och
som röjt vägen vid Wingårds.
Båtägarnas förening i föreningen: Beslöt att ta ut en årsavgift om 200 kr samt att Klas
Hjelm är kontaktman för ägarna.

§17 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
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