
       Årsmötes protokoll Lördagen den 15 juni 2019 kl: 13:00 

1. Årsmötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

2.   Mötet förklarades utlyst i tid. 
3. Fastställande av dagordning och närvaro förteckningen. 
4. Till ordförande för mötet valdes Birger Wörkvist och som mötes sekreterare valdes 

Birger Wörkvist i och med att Christina Pilfalk ej hade möjlighet att deltaga i mötet. 
5. Till att justera protokollet och rösträknare valdes Ulf Eriksson och Tord Andersson 
6. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och rapporter: 

             Verksamhetsberättelsen presenterades av ordförande och aktivitets ansvariga. 
             Resultaträkningen presenterades av kassören för det gångna verksamhetsåret. 
             Föreningen har en god ekonomi. 

7. Revisionsberättelsen upprättad av Bo Nordlander och Peter Löfgren, föreningens 
intäkter och kostnader har granskats och inga anmärkningar föreligger. Ansvarsfrihet 
för ordförande och styrelsen rekommenderades för räkenskapsåret. 

8.  Mötet beslutade att ge ordförande och styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
9. Kassören presenterade styrelsens förslag till budget för kommande räkenskaps år 

samt årsavgift och ev. extra utgifter.Mötet beslutade att årsavgiften förblir 1800 kr. 
Mötet beslutade att föreslagen budget för kommande räkenskaps år är fastställd. 

10.  Arvoden till styrelseledamöter och revisorer förblir oförändrade. 
11. Mötet beslutade att föreslagen budget för kommande räkenskaps år är fastställd 

12. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter:       
     Valberedningens förslag upprättat av Annett Ehrling & Anneli Ehrling. 

Ordförande             Birger Wörkvist                Vald  2019       2 år  (2021) 
Sekreterare Christina  Pilfalk               Vald 2019        2 år  (2021) 
Kassör                     Bertil Nilsson                   Vald  2018       2 år  (2020) 
Styrelseledamot      Toni Harju                         Vald 2018        2 år  (2020) 
Styrelseledamot      Bernt Svensson                 Vald 2019        2 år  (2021) 
Styrelsesuppleant Rolf Holmgren                  Vald 2018  2 år  (2020) 
Styrelsesuppleant    Hans Rönnqvist                Vald 2019        2 år  (2021) 

13. Val av revisorer och revisorsuppleanter: 
Revisorer Bo Nordlander Omval  1 år 
  Peter Löfgren    Omval  1 år 
Revisorsuppl. Mikael Edlund Omval  1 år 
  Ann-Kristin Edlund   Omval  1 år   

13. Val av kontaktpersoner: 
      Vägen Ulf Eriksson  Omval  1 år 
  Rolf Holmgren Omval  1 år  
      Vatten Tord Andersson Omval  1 år 
  Rolf Holmgren  Omval  1 år       
      Hamnen                  Lennart Westin Omval  1 år 
  Peter Löfgren Omval  1 år 
                                      Pierre Arbieu Omval  1 år 
      Skogen Ulf Eriksson   Omval  1 år 
  Birger Wörkvist Omval  1 år 
      Festkommittén Eva Morin      Omval  1 år 



                      Annett Ehrling Nyval  1 år 
                                     Annett Ehrling                     Nyval            1 år 
                                     Svetlana Wörkvist              Omval            1  år  
     Valberedning          Anneli Ehrling                      Omval           1 år 
                      Annett Ehrling                     Omval            1 år 
      Sandika byalag      Ulf Eriksson   Omval  1 år 

14. Styrelsens förslag/lösningar  

   - Vattenanalys senast utförd 2016. Ny vattenanalys har utförts i år enligt 3-års              
      intervallet. Vattenanalysen för 2019  har skickats till alla föreningsmedlemmar via e-              
      post. Den finns dessutom på föreningens hemsida samt på anslagstavlan vid                        
      brevlådorna. Analysen  för år 2019 visade samma resultat som den senaste från 2016, 
      d.v.s vattnet är tjänligt ur kemisk och mikrobiologisk synpunkt med anmärkningar på  
      Fluorid och Natrium. Analysen utförd av ackrediterat lab. 

  - Grundvatten nivåerna för små brunnar april 2019 (under normal) betydligt lägre än              
    motsvarande period 2018 (normal) så vi bör vara varsam med vatten förbrukningen 
     och inte bl.a tvätta bilar etc. Information finns på hemsidan och på våra anslagstavlor. 

       - Undersöka möjligheten att installera luftning av vatten för att undvika svavelväte 
         var ett uppdrag styrelsen fick att utreda och lösa på årsstämman 2018 se nedan. 
         Om svavelväte förekommer luktar dricksvattnet ungefär som ”ruttna ägg”. Lukten är  
         enkel att åtgärda genom avluftning av vattnet. Halten svavelväte som förekommer i  
         brunnsvatten är inte farlig för hälsan           
        * Årsmötet 2018-6-09 punkten 14 : 
         Undersöker möjligheten att installera luftning så att vattnet inte luktar samt någon form  
         av filter för att rena vattnet m.a.p bl.a. fluor i pumpstationen för att höja och åtgärda              
         vattenkvaliteten. Mötet beslutade att gå vidare med att utvärdera lösningar och                     
         kostnader för luftning av vattnet.  
         * Styrelse möte 2018-08-01: Beslut  
         Styrelsen valde att gå på en egen lösning för att eliminera vattnets lukt. Om man 
          önskar filtrera bort fluorid och natrium från vattnet åligger det varje hushåll 
          att lösa detta med eget filter.  
        *  Föreningens egna lösningsförslag installerat 2018                                                                                                       
         Isolera slangen till foderröret samt gräva runt slangen för att lägga cellplast.                             
         Lägga isolerande material runt slangen samt under och över och därefter fylla med jord            
         till lämplig nivå. Gräva ut runt slagen bredden 800 mm (400 mm per sida av slangen)                             
         och djup 200 mm. Elkabel i slangen. 
        * Resultat: Åtgärden har resulterat i bättre vatten kvalitet enligt de fastighetsägare som  
           tidigare har känt av lukt problemet under vinter halvåret. 

      - Personuppgiftshantering, eftersom SandikaFritid är en ekonomisk förening behöver vi    
        enligt den nya EU-lag (GDPR, General Data Protection Regulation). en datapolicy för        
        hur personuppgifter hanteras inom föreningen när det gäller medlemsförteckningen och       
        e-post adresser samt till vilka som kan ta del av dessa uppgifter vid behov. Förslag till           
        GDPR policy för Sandika fritid skickat via e-post till alla föreningsmedlemmar. 
        Beslut: Förslaget bifalldes av stämman och kommer att finnas tillgängligt på                        
         föreningens hemsida. 



      - Hamnen. 
         Styrelsen föreslår att en utredning görs av vad det skulle kosta att gräva vid hamnen för                                                                                                
         att få bort en del av vassen samt öka djupet intill bryggan. Beslut: Stämman bifallde            
         förslaget                                                                    
                          

     -   Utskick av medlemsavgifter                                                                                                                                                                                            
                          Utskicken med elektroniskt utskick av medlemsavgiften fungerar inte helt till-  
                        fredställande eftersom ett flertal medlemmar inte betalar i tid, vilket tvingar kassören    
                     till  ett antal påminnelser och tillslut manuella utskick via postnord. Vi vädjar om en   
                        bättre respons från föreningens smedlemmar under kommande år. 

-   Utskick av kallelse till årsmötet 

           I och med att alla föreningens medlemmar nu har e-post adress föreslår styrelsen att  
             kallelse till framtida årsmöten skickas ut elektroniskt. Beslut: Förslaget bifalldes av          
             stämman. 

                                 
15. Inkomna motioner   Inga 
  
16. Fastställande av arbetsdagar: 16 Maj 2020 13 Juni 2020         12 Sept 2020 
                                                 + årsmöte             
      8 Aug 2020 kräftskiva 

17. Övriga frågor: 

      -  Sandika Fjärdens bevarande Årsavgiften 400 kr/fastighet oförändrad och ingår i  
          föreningens medlemsavgift. Föreningen hanterar endast kollektiv betalning.  
          Varje tomtägare i Sandika fritid är individuell medlem i Sandika fjärdens bevarande   
          och deltager i möten på eget intiativ. Föreningen har ingen utsedd representant.  

       -  Sandika-Länsö vägförening  Vägavgiften faktureras av vägföreningen och ingår ej  
          i föreningsavgiften. 1 andel fritid och 3 andelar fast boende. En andel 600 kr 

     - Trädfällning med motorsåg 
         Påminnelse om de regler som gäller vid trädfällning med motorsåg. 

   För att fälla träd på föreningens mark gäller att man innehar motorsågs körkort. 
   Rolf Holmgren, Ulf Eriksson och Birger Wörkvist har det i förening. 
   På den egna tomten får man fälla träd men inte på föreningens mark  
   utan motorsågs körkort!  

- Sommarvattnets öppnande/stängning finns på hemsidan 
  *  Öppnas första helgen i Maj. 
  *  Stängs i slutet av oktober beroende på väderlek. 
- Avstängning av vattenledningar 
   Om vintervattnet/sommarvattnet behöver stängas av bör boende på Ärilvägen  
   informeras innan avstängning sker.  Två fastigheter är beroende av sommarvattnet 

           -  Hemsidans adress: www.sandikafritid.se 

           - Föreningens stadgar finns på hemsidan.  

http://www.sandikafritid.se


                  - Fiber: Föreningens slutbesiktnings protokoll avseende fiberdragning utförd av IP  
                                     Only har ej undertecknats.  I och med schaktningen för fiber så har vi fått problem          
                                      med vägen samt diken som vi förväntar oss att IP Only åtgärdar.  

                                 - Stabilisera vägkanter mellan tomt 7 och tomt 5 Rör täckt och till viss del trasigt vid  
                                    tomt 9. Dräneringsledning vid tomt 1. Diket vid tomt 22. 

          -  Kräftskivan 2019 den 10 aug med start kl 18:00 sammanfaller inte med att det är             
                                        arbetsdag. Till kräftskivan förväntas var och en ta med sig en kaffe mugg och en       
                                      talrik till kaffebrödet detta p.g.a miljöskäl. Föreningen ordnar kaffe och kaffebröd. 

           - Gransamverkan har ordnats av kontaktpersonerna Gunilla och Peter Löfgren.      
                                         Informations möte har hållits i klubbhuset den 18 maj kl 15:00 då polis medverkade.       
                                          Om du inte är med men vill gå med kontakta Gunilla och Peter.                 

           - Klubbhuset  bokat av tomt 22 den  lördagen den 6 Juli för privat fest. 

           -  Midsommarfest ordnas på samma sätt som föregående år d.v.s frivilligt                           
                                      arrangemang. (Någon frivillig som sätter upp tider för midsommarstångs    
                                    förberedelser torsdag och för fredagens midsommarfirandet för intresserade deltagare      
                                      på anslags tavlan). 

18. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade Ewa Björnlund och Eva Morin för        
      utmärkt gott kaffe och kaffebröd. 

       
Vid protokollet:   Ordförande 

Birger Wörkvist   Birger Wörkvist 

————————————                                  ———————————— 

Justeras: 

Ulf Eriksson                                                   Tord Andersson 

————————————  ————————————  
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