
0Protokoll fran

ÅRSSTÄMMA

2022

Enkärrets Samfällighetsförening

Datum: Söndagen den 29 Maj

Tid: Klockan 15.00

Plats: Ladan, Enkärret

1. Årsmötet öppnades av ordförande Maria Ahlheim
2. Till ordförande för stämman valdes Vera Berg
3. Till sekreterare för stämman valdes Ansa Lindholm
4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Cecilia Werpers och Pia Östhans
5. Frågan om årsmötets behöriga utlysande besvarades med JA
6. Dagordning fastställdes, Pelle Brolin önskade lägga till en övrig fråga vilket

godkändes av stämman
7. Antecknande av medlemmar genom närvarolista på plats
8. Fastighetslista/debiteringslängd

Tillgänglig på stämman, i enlighet med den nya personuppgifts/agen {GDPR).
9. Beslut om röstningsförfarandet vid stämman 1 röst/ fastighet
10. Verksamhetsberättelse för det gångna året

Maria Ahlholm läste upp verksamhetsberättelsen.
11. Ekonomisk berättelse

Calle Stivne gick igenom den ekonomiska berättelsen.
Fråga från medlem angående GA2--> GA 9
Calle åtgärdar kontona så att det blir rätt mellan dem.
Ny redovisning läggs upp på hemsidan.

12. Revisorernas berättelse
Revisorerna redovisade sitt arbete.

13. Ansvarsfrihet för styrelsen: JA
14. Framställning från styrelsen och motion från medlemmar

En motion har inkommit från medlemmar.
Styrelsen har svarat på denna.
Medlemmen anser inte att hen fått svar.
Proposition till stämman som anser att motionen är besvarad.
Medlemmen är nöjd med att hemsidan har uppdaterats men anser att det finns
brister i kommunikationen med bl.a. Frentab angående parkering m.m.
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15. Övriga inkomna frågor från medlemmar
a. Förslag angående slitage på vägarna.

Avgiftsbefrielse de närmaste 5 åren för tunga fordon.
Styrelsen tar med sig frågan.

b. Vatten till Ladan!
Frågar stämman om intresse finns.
Stämman föreslår att styrelsen arbetar vidare med frågan.

c. Brevlådor: Postnord och styrelsen föreslår 2 ställen för brevlådor i stället
för "7" och likadana brevlådor till alla.
Ingen respons från stämman.
Alla fastighetsägare ska se till att brevlådorna är märkta och i ordning.
Fixa till och snygga till vid brevlådorna (nummerordning)
Hittar vi anonyma lådor tas de ner och ställs vid sidan.
Arbetet genomför nästa år på städdag-

d. Vägarna: Mattias Fallgren berättar om hur långt arbetet kommit.
Diskussion om olika sorters beläggning, kostnader m.m.
Mattias ska träffa en konsulent och gå igenom alla vägar. Resultatet läggs
upp på hemsidan ..
Kolla med konsulten hur mycket vägtryck de olika beläggningarna tål
Ma ila Frentab om det dammar för mycket.

e. Toalett till Ladan: Fråga Miljökontoret om det behövs tillstånd fört.ex.
Wostman EcoDry. Stämman säger JA till den om vi inte behöver tillstånd.

16. Förslag till utgifts- och inkomststat samt ersättning till styrelsen och revisorer
Calle går igenom.

17. Förslag för medlemsavgift
Stämman beslutade att behålla nuvarande medlemsavgifter.

18. Val av ordinarie styrelseledamöter på 2 år

I tur att avgå:
Calle Stivne (Ledamot, Kassör)
Maria Ahlholm (Ordförande)

- Ansa Lindholm (Ledamot, Sekreterare)
Brita Forssberg (Suppleant)

Ny styrelse:
- John Dahlqvist Dahlov (Ledamot, Kassör)

Helene Järnastad- Falkenstam (sekreterare)
Fredrik Thuren (ordförande)
Maria Ahlholm (Ledamot)
Brita Forsberg (Ledamot)

19. Val av valberedning till årsmötet 2023
Ulrika Starck (sitter kvar)
Eva Hamboldt (ny)
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20. Val av revisorer.
I tur att avgå: Amanda Hansson (sitter kvar)

21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Ladan, på dörren, Hemsidan, länk på FB

22. Mötets avslutades och avgående styrelse avtackades av stämman.

~cb-JL
vid pennan Ansa Lindholm

-4Q·Mc??H
Justerare Pia Östhans
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