
Täfteåskärets     Årsstämman 2009-03-24
samfällighetsförening

      Närvarande:
      Anders Johansson, Thomas Persson, 
      Kenneth Mannberg, Vera Mannberg,
      Sven-Erik Holmgren, Åsa Ögren, Joel Kvarnström,
      Birger Nilsson, Sture Karlsson, Hans Edvinsson, 
      Håkan Grenholm, Jan-Christer Lundgren, 
      Lennart Forsberg

1. Mötets öppnande
Samfällighetens ordförande Håkan Grenholm hälsade alla välkomna till årsstämman för 
Täfteåskärets samfällighetsförening.

2. Ordförande för stämman
Jan-Christer Lundgren valdes till ordförande för årsstämman.

3. Sekreterare för stämman
Lennart Forsberg valdes till sekreterare för årsstämman.

4. Justeringspersoner
Till justeringspersoner utsågs Åsa Ögren och Sven-Erik Holmgren.

5. Styrelsens och revisorernas berättelser
Lennart Forsberg redogjorde i korta drag för verksamheten under året. Förutom sedvanlig skötsel  
av Skäret-vägen har mycket av arbetet under 2008 kretsat kring det förrättningsarbete som i slutet 
av 2008 omvandlade den gamla vägföreningen till Täfteåskärets samfällighetsförening.

Jan-Christer Lundgren redogjorde för revisorernas granskning av räkenskaperna, som förts i god 
ordning och inte föranlett några anmärkningar.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag gavs styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

7. Framställningar från styrelsen, motioner från medlemmar.
Några förslag från medlemmarna har inte inkommit till årsstämman.
Styrelsens funderingar på en hemsida samt surströmmingsfesten tas upp under övriga frågor. 

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Traditionsenligt utbetalas ingen ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer.

9. Utgifts- och inkomststat
Styrelsens förslag till budget fastställdes. Budgeten för 2009 innebär att 50.000 kronor 
kommer att debiteras medlemmarna i form av medlemsavgifter. Storleken på respektive 
fastighets medlemsavgift, regleras av de i lantmäteriförrättningen fastställda principerna.



10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Håkan Grenholm, ordförande, valdes på ett år.
Lennart Forsberg, sekreterare, valdes på två år.
Anders Johansson, kassör, valdes på ett år.
Yvonne Hermansson, ledamot, valdes på ett år.
Vera Mannberg, ledamot, valdes på två år.

11. Revisor och suppleant
Jan-Christer Lundgren valdes till revisor på ett år.
Sven-Erik Holmgren valdes till revisorssuppleant på ett år.

12. Valberedning
Thomas Persson och Hans-Ove Axelsson valdes till valberedning på ett år.

13. Övriga frågor
Hemsida. Årsstämman tillstyrkte styrelsens förslag att skapa en hemsida under egen domän. 
Lennart Forsberg fick i uppdrag att sjösätta det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman.

Surströmmingsfest. Thomas Persson erbjöd sig att arrangera årets surströmmingsfest.
Tidpunkten för festen meddelas senare.

Soptunnor. Thomas Persson meddelade att Umeva inte har något emot att Skäret-vägens 
tre gemensamma soptunnor placeras på tre olika platser längs vägen.

14. Stämmoprotokollet
Detta protokoll kommer att anslås på anslagstavlan vid Skäret-vägens brevlådor. 
När den nya hemsidan är i funktion kommer protokollet även att publiceras där.

15. Mötet avslutning
Årsstämman avslutades under gemytliga former med att Cramo bjöd på kaffe 
och Vera Mannberg bjöd på delikat, nybakad banankaka.

Vid protokollet:

Lennart Forsberg     Håkan Grenholm, ordförande

Justeringspersoner:

Åsa Ögren      Sven-Erik Holmgren


