Gåsöområdets vägsamfällighet

Stockholm 2016-03-14

Protokoll fört vid Gåsöområdets vägsamfällighets årsmöte 2016-03-14
Plats: Kevingeskolan, Golfvägen 18 – 20, Danderyd
Närvarande: Se bifogade lista
Protokoll
§1

a)

Ordförande för Gåsöområdets Vägsamfällighet, Göran Osvald, öppnade mötet.

b)

Till ordförande för mötet valdes Göran Osvald.
Till mötessekreterare valdes Ingegerd Wikström.

c)

Dagordningen och kallelsen godkändes av mötesdeltagarna.
Mötet förklarades vara utlyst enligt stadgarna.

d)

Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
valdes Sverker Lundkvist och Pia Schöldström.
Röstlängden: Förteckning över samtliga medlemmar ligger som underlag för
närvaroförteckningen, vilken även omfattar noteringar om inlämnade fullmakter.

e)
§2

Det konstaterades att verksamhetsberättelsen har gått ut med kallelsen.
Berättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

§3

Ekonomin 2015 är åter i balans efter bedrägeriet som GVSF utsattes för
under 2013.
Resultat och balansräkning fastställdes.

§4

Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

§5

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

§6

Inga motioner har inkommit.

§7

Styrelsens förslag till åtgärder under året: I samband med städdagen kommer,
båtplatsernas bredd att mätas och bryggans status kontrolleras. Vi kommer
också att sätta upp livbojar och förnya skyltarna på bryggan. Arbetet med pfrågan fortsätter.

§8

Styrelsens förslag till budget presenterades. Mötet fastställde årsavgiften per
medlemsfastighet utan båtplats till (500+1000=) 1500:- och för
medlemsfastighet med båtplats till (500+1500+1000=) 3000:- . 1000:- är en
extra debitering 2016, för att återuppbygga föreningens fond.
Debiteringslängden fastställdes enligt detta beslut.

§9

Thomas Arvidson omvaldes till ordinarie styrelseledamot t o m årsmötet 2018.

§ 10

Göran Osvald, Ingegerd Wikström och Lennart Håkanson omvaldes till
ordinarie styrelseledamöter t o m årsmötet 2017.

§ 11

Till styrelsesuppleanter t o m årsmötet 2018 omvaldes Johan Almlöf och
nyvaldes Martin Dahlgren.
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§ 12

Beslut om styrelsens förslag till nya stadgar. De nya stadgarna, som finns på
hemsidan, är en anpassning till nutid. Vi kan inte ändra syftet med
samfälligheten. Årsmötet beslutade anta styrelsens förslag till nya stadgar.
Ytterligare en stämma krävs för att de nya stadgarna ska börja gälla.

§ 13

Städdag vid bryggan söndag 8 maj 2016 mellan kl 10.00 och 12.00.
Information om städdagen läggs ut på hemsidan. Hemsidans adress ska
finnas på grinden till bryggan.

§ 14

Övriga frågor: Diskussioner och funderingar kring p-frågan.
Kommunens förslag till detaljplaneändring är bra för medlemmarna i GVSF.
GVF är villig att samarbeta med GVSF kring Marenparkeringen. Påminnelse om
hastighetsbegränsning vid vår brygga skickas med på årets fakturor.

§ 15

Protokollet kommer att sättas upp på bryggan vid Älgö Gård i samband med
städdagen och läggas ut på hemsidan.

§ 16

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

Ingegerd Wikström

Göran Osvald

Justeras

Justeras

Pia Schöldström

Sverker Lundkvist
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