Årsmötes protokoll Lördagen den 10 juni 2017 kl: 13:00
1. Årsmötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Mötet förklarades utlyst i tid.
3. Fastställande av dagordning.
4. Till ordförande för mötet valdes Birger Wörkvist och till sekreterare Nina Björnlund.
5. Till att justera protokollet och rösträknare valdes Toni Harju och Ulf Eriksson
6. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och rapporter:
Verksamhetsberättelsen presenterades av ordförande och aktivitets ansvariga.
Resultaträkningen presenterades av ordförande för det gångna verksamhetsåret.
Föreningen har en stabil och god ekonomi.
7. Revisionsberättelsen presenterades av Ulla Östman och Bo Nordlander, föreningens
intäkter och kostnader har granskats och inga anmärkningar föreligger så ansvarsfrihet
för ordförande och styrelsen rekommenderades för räkenskapsåret.
8. Mötet beslutade att ge ordförande och styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
9. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer förblir oförändrade.
10. Fastställande av budget för kommande räkenskaps år samt årsavgift och ev. extra
utgifter. Ordförande redovisade föreningens budget.
Mötet beslutade att årsavgiften förblir 1800 kr. Budget fastställd.
11. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter:
Valberedningens förslag presenterades av Annett Ehrling (Anneli Ehrling).
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Birger Wörkvist
Christina Pilfalk
Bertil Nilsson
Toni Harju
Kai Jensen
Rolf Holmgren
Bernt Svensson

12. Val av revisorer och revisorsuppleanter:
Revisorer
Bo Nordlander
Ulla Östman
Revisorsuppl.
Peter Löfgren
Ulf Eriksson
13. Val av kontaktpersoner:
a) Vägen
Ulf Eriksson
Rolf Holmgren
Vatten
Tord Andersson
Rolf Holmgren
Hamnen
Lennart Westin
Peter Löfgren
Pierre Arbieu
Skogen
Ulf Eriksson
Rolf Holmgren
Festkommittén
Eva Morin
Ewa Björnlund
Svetlana Wörkvist
b) Valberedning
Anneli Ehrling
Annett Ehrling
c) Sandika byalag
Ulf Eriksson
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Omval
Omval
Omval
Nyval

1 år
1 år
1 år
1 år
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14. Styrelsens förslag
- Förenings dokument
Årsmötes protokoll och ekonomirapporter sparas minst tre år och skall finnas
tillgängliga på föreningens hemsida.
Kassören undersöker om det finns något legalt krav på hur länge föreningens
ekonomiska redovisning (verifikationer) behöver sparas.
Om inget legalt krav finns skall föreningens verifikationer finnas tillgängliga hos
kassören för de tre senaste åren.
”Gamla” årsmötes protokoller kommer att förvaras i föreningshuset för eventuellt
intresserade medlemmar.
Årsmötes protokoll, revisorsberättelse och närvarolistan för de tre senaste åren
förvaltas av sekreterare.
- Utskick av förenings dokument
Förslag om att utskick till föreningens medlemmar görs elektroniskt till de som har E-post
adress. (22 av 28 fastigheter har E-post). De som inte har E-post adress får som
tidigare utskick via postnord.
Medlemsavgiften till föreningen. skickas ut till de som har e-post adress elektroniskt
övriga via postnord.
Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

15. Inkomna motioner Inga
16. Fastställande av arbetsdagar:
19 Maj 2018
9 Juni 2018
+ årsmöte

11 Aug 2018
+ kräftskiva

17. Övriga frågor:
- Sandika Fjärdens bevarande Årsavgiften 400 kr/fastighet oförändrad och ingår i
i vår förenings medlemsavgift.
- Sandika-Länsö vägförening Vägavgiften faktureras av vägföreningen och ingår ej
i vår föreningsavgift. 1 andel fritid och 3 andelar fast boende.
- Lågt grundvatten Uppmanas till varsamhet med vatten användningen.
- 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, Tomas Berglund och Birger Wörkvist har det i vår
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 under oktober beroende på väderlek
- Avstängning av vattenledningar

- Om vintervattnet/sommarvattnet behöver stängas av bör boende på Ärilvägen

informeras innan avstängnig sker. Två fastigheter är beroende av sommarvattnet.
- Hemsidans adress: www.sandikafritid.se

- Föreningens stadgar finns på hemsida
- Filtrering av föreningens vatten. Upp till varje fastighet att installera eget filter.
- En boj har drivit iväg mot bryggan ,troligtvis finns det en sträckt vajer. Åtgärdat.
- Helikopter tur, se hemsidan.
- Fiber: Fiber planering Gräsö, Sandika, Boda och Ramhäll.
Besked från IP Only är att upphandling av huvudentreprenörer för fyra
områden är klar den 30/6. Det blir totalentreprenad vilket innebär att
huvudentreprenören har ansvar för allt, inkl markavtalen. Men för att markavtals tecknandet ska flyta på smidigt förmedlas till entreprenören kontakt
med fibergrupperna som kan vara behjälpliga med kontaktnät, lokala kunskaper och lokal
underentreprenörer för grävningen i områdena. När huvudentreprenören är kontrakterad
kommer ett informations utskick att göras till alla hushåll som beställt(e-post till dem som
anmält sådan, annars pappersbrev till mantalsskrivningsadressen). Det bör komma i någon
av de första veckorna i juli.
- Midsommarfest
Midsommarfest ordnas på samma sätt som föregående år d.v.s frivilligt deltagande.
Anslag sätts upp på tavlan om tider för midsommarstångs förberedelser torsdag och
för fredagens midsommarfirandet för intresserade deltagare.

18. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade Ewa och Christina för utmärkt gott
kaffe och kaffebröd.
Vid protokollet:

Ordförande

Nina Björnlund

Birger Wörkvist

Justeras:
Toni Harju

Ulf Eriksson

