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Närsjö Villatomters Samfällighetsförenings

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017
Protokoll fört vid NVS årsmöte söndagen den 25 juni 2017 på dansbanan i Närsjö.

§1 Stämmans öppnande
Ordförande Eva Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2Upprättande av röstlängd
Närvarolistan prickades av och i samband med det upprättades röstlängden,
49 olika fastigheter var representerade på mötet (42 förra året).

§3 Stämman stadgeenligt utlyst
Anslag om årsstämman sattes upp minst två veckor före årsstämman. Stämman ansåg att
kallelsen anslagits i stadgeenlig tid.

§4 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Eva Karlsson.

§5 Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes John Bertling.

§6 Val av justerare för stämman
Till justerare och tillika rösträknare valdes Christer Andersson o Marcus Zetterberg.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse
Anne Danielsson gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse och berättade lite om vad
pengarna har gått till under året:
Utöver de sedvanliga midsommar- och sensommarfestligheterna hade vi en roligt studsmatteinvigning.
Några flera soptunnor har placerats ut enligt kartan som är placerad på anslagstavlorna.
Ny hemsida
Studsmattan är utbytt och området uppsnyggat.
Ny sand till badet
Några träd har tagits bort.
Högra strandlinjen vid kajen uppsnyggad
Minst 3 arbetsdagar utförda. Tack för fikat Eva.
(se även §12 Projekt och underhållsplan).
Anne redogjorde för det ekonomiska läget som är gott och det blev ett plusresultat för året.

§8 Revisorernas berättelse
Karin Axelsson läste revisionsberättelsen och godkände periodens verksamhet, vilket även
stämman gjorde.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

§10 Propositionen
Anne Danielsson redogjorde för förslaget vilket innebär bla att:
• Medlemsårsavgiften blir 1000+200 kr (årsavgift + rörlig sophämtningsavgift).
• Årsavgiften för båtplats vid T-bryggan (vid kajen) förblir 100 kr.
• Ersättningen till styrelse och övriga funktionärer blir totalt 18750 kr
Förslaget godkändes av stämman.
Medlemmarna skall betala den årliga avgiften före 2017-07-31 till föreningens konto.

§11 Styrelsens förslag till budget
Anne Danielsson gick igenom nästa periods budget, som godkändes av stämman. Posten för
ett ev permanent paviljongtak beslutas om under punkten övriga frågor.

§12 Projekt- och underhållsplan
Det finns ytterligare ”farliga” träd att ta bort.
Underhåll av gemensamma ytor, gräsmattor, vägar, kajen mm
Sätta upp ett permanent Paviljongtak.

§13 Val av styrelsemedlemmar.
Val av 2 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter på 1 år
Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes:
Anne Danielsson
Eva Karlsson
Till suppleanter på 1 år omvaldes:
Rainer Eklöf
Jenny Pern

§14 Firmatecknare
Som firmatecknare utsågs ordf. Eva Karlsson och kassör Anne Danielsson var för sig, dock
att kassören alltid företräder föreningen vid ekonomiska transaktioner. Denna paragraf ansågs
omedelbart justerad och godkänd.

§15 Val ordinarie revisorer och suppleant
Till ordinarie revisorer på 1 år omvaldes:
Birgitta Jakobsson
Karin Axelsson
Till revisorssuppleant på 1 år omvaldes:
Sture Eriksson

§16 Val till vattenkommitté (1 år)
Till vattenkommitté på 1 år omvaldes:
Tommy Egersand
Daniel Wärn
och nyval 1 år Mikael Björnberg

§17 Val till kajkommitté (1 år)
Till kajkommitté på 1 år omvaldes:
Bengt Hansson
och nyval 1 år Torolf Lindén

§18 Val till valberedning (1 år)
Till valberedningen inför nästa årsstämma omvaldes:
Ingvor Goyeryd
Peter Rona

§19 Festkommittén 2017
Orange området, periodens festkommitté, överlämnar till gröna området 2018 (se
områdeskartan). Då festpärmarna stundtals har varit på villovägar rekommenderades att de
förvaras i paviljongen efter avslutad säsong (under vintern).

§20 Övriga och på mötet väckta frågor
Inga motioner har inkommit.
Övriga
1. Utvärdering av arbetsdagar inkl offert för skötsel av gemensamma ytor.
Styrelsens utvärdering av gemensamma arbetsdagar visar på en låg uppslutning. Styrelsen har
börjat undersöka vad det skulle kosta att lägga ut gräsklippningen mm. Stämmans önskemål
är att föreningen själv skall klara av detta, men det var inte många på stämman som anmälde
sig till detta underhållsarbete. Alla ombedes att fråga runt efter frivilliga. Styrelsen fortsätter
sin förundersökning. Vi bör bestämma datum för kommande arbetsdagar och sätta upp anslag
därom. Ulf vill fortsätta att klippa fotbollsplanen, bra där.
2. Parmanent tak till Paviljongen.
Stämman röstade för att vi förändrar paviljongen så att den inte behöver monteras ned under
hösten, och därmed godkändes budgeten för denna punkt också.
3.Som vanligt uppmanas alla att följa hastighetsbegränsningen i omr.

På mötet väckta frågor
4. Alla uppmanas att vara försiktiga med dricksvattnet.
5. Ulf Rudén frågade om det är okey att ställa 4 blomlådor uppe vid stora vägen. Stämman
bifaller förslaget. Vid införandet följer han kommunens riktlinjer för dylik installation.
6. Vi fick frågan om badet säkras varje år. Och så är inte fallet. Styrelsen går igen punkten
under kommande styrelsearbete.
7. Bengt Hansson kommer att kalla till ett Kaj möte inom kort. Agenda kommer senare.

För att få kajgräsmattan klippt använder vi en klipplista kommande period.
8. Någon i publiken berättade att de funderar på att starta upp NUF igen, kul.
9. Önskemål om att synkronisera sommarvattnets tider med sophämtningen.
Styrelsen utreder detta.
10. Vi köper in mera vägsalt och lite av det ges till Christer Andersson.
11. Förslag om att köpa in en gräsklippare. Styrelsen utreder och beslutar senare
12. För info om vatten och avloppsfrågan hänvisar styrelsen till EEMs hemsida. De genomför
en förstudie, som skall vara klar i juni i år.

§21 Meddelande av tid och plats där protokollet finns tillgängligt
Mötet beslutade att protokollet ska sättas upp senast den 9/7 på paviljongens anslagstavla.

§22 Närvarolotteri
Priserna till årets närvarolotteri var i år två delikatesskorgar.
Ulf Goyeryd tjänstgjorde som notarius publicus och snurrade fram
Stina Larsson och Mattias Johansson. Grattis!

§23 Avslutning
Därefter tackade mötets ordförande Eva Karlsson för visat intresse och att vår fina stämning i
området skall bestå.
Närsjö 2017-06-25

___________________________
John Bertling, sekreterare

___________________________
Eva Karlsson (ordförande)

Justeras:

___________________________
Christer Andersson

___________________________
Marcus Zetterberg

