
       Årsmötes protokoll juni 2020  

1. Årsmötets fysiska sammankomst har av styrelsen beslutats att ställas in med 
anledning av Corona viruset och den smittorisk detta kan medföra. 
Ordförande upprättar detta årsmötes interimsprotokoll vilket kommer att tas upp för 
godkännande på årsmötet  nästa år 2021.   

2.   Mötet ej utlyst p.g.a styrelsens beslut enligt punkt 1. 
3. Fastställande av dagordning och närvaro förteckningen utgår. Dagordning enligt 

föregående årsstämma. Närvaro blir virtuell i och med att föreningsmedlemmarnas får  
årsmötes protokollet elektroniskt via e-post. 

4. Ordförande/sekreterare för detta  interimsårsmötes protokollet är Birger Wörkvist. 
5. Att justera protokollet samt rösträknare utgår enligt beslut punkt 1. Detta genomförs 

            på årsstämman 2021. 
6. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och rapporter: 

             Verksamhetsberättelse upprättad av ordförande, se Bilaga 1. 
             Resultaträkningen är upprättad av kassören för det gångna räkenskapsåret. 
             Föreningen har en god ekonomi, se Bilaga 2. 

7. Revisionsberättelse som upprättas av Bo Nordlander och Peter Löfgren avseende 
föreningens intäkter och kostnader kommer att presenteras på årsstämman 2021. 

8.  Ordförande och styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret kommer att tas upp på 
årsmötet 2021 då revisionsberättelsen presenteras. 

9. Kassören har upprättat en budget för kommande räkenskaps år samt årsavgift och ev. 
extra utgifter. Årsavgiften förblir 1800 kr, se Bilaga 3. 

10.  Arvoden till styrelseledamöter och revisorer förblir oförändrade. 
11.  Budget: Styrelsen har godkänt att den av kassören upprättade budgeten för 

kommande räkenskaps år och är därmed fastställd. 
12. När det gäller avdrag på föreningsavgiftens för arbetsdagar under 2020 kommer den 

endast att påverkas av arbetsdagen i september 2020 om den genomförs, vilket får 
beslutas i ett senare skede beroende på Corona situationen.  

            Styrelsen har beslutat att  de valda personernas mandat i punkterna 13 och 14      
 förlängs i  och med beslutet i punkt 1. När det gäller punkt 12  görs en förändring.     
 Ulf Eriksson ersätter Toni Harju som styrelseledamot i och med att Toni har sålt sin  
 fastighet och  flytta från området. Utgår därmed som förenings medlem. 

12. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter:       
     Valberedningens förslag upprättat 2019 av Annett Ehrling & Anneli Ehrling. 

Ordförande             Birger Wörkvist                Vald  2019       2 år  (2022) 
Sekreterare Christina  Pilfalk               Vald 2019        2 år  (2022) 
Kassör                     Bertil Nilsson                   Vald  2018       2 år  (2021) 
Styrelseledamot      Ulf Eriksson                      Vald 2020        1 år  (2021) 
Styrelseledamot      Bernt Svensson                 Vald 2019        2 år  (2022) 
Styrelsesuppleant Rolf Holmgren                  Vald 2018  2 år  (2021) 
Styrelsesuppleant    Hans Rönnqvist                Vald 2019        2 år  (2022) 

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  
  

14. 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 

15. Styrelsens förslag/lösningar  

  - Grundvatten nivåerna för små brunnar maj/juni 2020 (under normal) betydligt lägre          
     än motsvarande period 2019 (normal) så vi bör vara varsam med vatten förbrukningen 
     och inte bl.a tvätta bilar etc. Information finns på hemsidan och på våra anslagstavlor. 

          
      - 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 vilka som kan ta del av dessa uppgifter vid behov.          
        Förslaget antogs av stämman 2019 och finnas tillgängligt på föreningens hemsida. 

      - Hamnen. 
         Styrelsen förslag som antogs av årsstämman 2019 att en utredning görs av vad de skulle                   
         kosta att gräva vid hamnen för att få bort en del av vassen och öka djupet intill bryggan.  
        Ulf har varit i kontakt med Mats Eriksson beträffande kostnaden. Uppskattad till ca 1000  
         kr/timman. Inga ytterligare beslut har tagits i fråga             

     -   Utskick av medlemsavgifter                                                                                                                                                                                            
                          Utskicken med elektroniskt utskick av medlemsavgiften fungerar inte helt ok   
                        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. 

                                 
16. Inkomna motioner   Inga 
  
17. Fastställda arbetsdagar 2021: 15 Maj 2021 12 Juni 2021         11 Sept 2021 
                                                 + årsmöte             
    7 Aug 2021 kräftskiva 



18. 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 någon behöver stänga av vintervattnet/sommarvattnet i pumpstationen bör  
    boende på Ärilvägen informeras innan avstängning sker.  Två fastigheter är  
    beroende av sommarvattnet. 

                  - Fiber: IP Only har åtgärdat alla de elva (11) punkterna i slutbesiktnings protokollet.  
                                      Följande 5 punkter åtgärdades under 2019, vilket var de som återstod från tidigare år. 

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

             Föreningens slutbesiktnings protokoll avseende fiberdragning utförd av IP Only   
                                    undertecknades - 2019-12-06 

           - Gransamverkan har ordnats av kontaktpersonerna Gunilla och Peter Löfgren.            
                                         Om du inte är med men vill gå med kontakta Gunilla och Peter.  

                             -  Kräftskivan augusti 2020 är inställd.              . 

           -  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). 

         -  Hemsidan: http://www.sandikafritid.se / e-post adress:  info@sandikafritid.se 

          - Föreningens stadgar finns på hemsidan. 

          - Föreningens ”gamla” protokoll förvaras i förenings huset. Årsmötes protokoll och  
                                   ekonomi redovisning sparas tre år på föreningens hemsida.   

http://www.sandikafritid.se
mailto:info@sandikafritid.se


19. Ordförande avslutar det virtuella mötet. 
       
Vid protokollet:   Ordförande 

Birger Wörkvist   Birger Wörkvist 

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

Justeras: 

                                                    

————————————  ————————————  
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