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Protokoll från Stockeviks Samhällsförenings årsmöte 19 juni 2022
avseende verksamhetsåret 1 april 2021 tom 31 december 2021
1. Årsmötets öppnande :
Ordförande Sten-Ola Berdenius hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning:
Framlagt förslag till dagordning godkändes.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Sten-Ola Berdenius valdes till mötets
ordförande och Helen Mattsson till mötets sekreterare.
4. Upprättande av närvarolista.
5. Val av justerare tillika rösträknare: Mats Andersson och Pia Inberg valdes till justerare
och tillika rösträknare.
6. Frågan om Årsmötet blivit behörigt utlyst: Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst
7. Föredragning av
a. Styrelsens verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen gicks igenom och
lades till handlingarna.
b. Ekonomiska redovisningen: Den ekonomiska redovisningen gicks igenom och
lades till handlingarna.
c. Revisorernas berättelse: Revisorerna godkände räkenskaperna och yrkade
ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fråga om Årsmötet kan fastställa den ekonomiska redogörelsen: Årsmötet fastställde
den ekonomiska redogörelsen.

9. Fråga om Årsmötet kan ge ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna verksamhetsåret:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för Verksamhetsåret 2021 (2020401-20211231)
10. Fastställande av firmatecknare samt attesträtt:
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Mötet beslutade att ordförande och kassör var och en för sig är firmatecknare. De har
också attesträtt var och en för sig.
11. Fastställande av medlemsavgift: Mötet beslutade att medlemsavgiften skall fortsatt
vara 100kr per person och år.

12. Val av ordförande och ledamöter till styrelsen:
a. Omval av ledamöter: Sanna Pettersson och Ann-Louise Schwieger på två år.
13. Val av revisorer: Omval av Tomas Börgesson och Ingvar Andersson på ett år.

14. Fråga om valberedning skall finnas och i så fall val av valberedning: Mötet beslutade
att det ska finnas en valberedning. Omval av Gunnel Hagberg och Roberth Olausson
på ett år.

15. Motioner: En motion har inkommit från Anne Ljungdahl som föreslår:
a. Att en eller flera bänkar sätts upp i Vittlingsevja, givetvis med markägarens
tillstånd. Gärna några fler bänkar på andra ställen i samhället.
b. En boklåda, fri att använda för alla i samhället.
c. Ett partytält att använda för alla medlemmar.
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla punkterna a och b, givet att
markägaren/markägarna ger sitt tillstånd. Styrelsen avslår punkten c med motivering
att samägande ofta leder till problem med skötsel, samt att det inte finns någon given
plats att förvara ett partytält. Årsmötet går på samma linje, men PA erbjuder sig att
donera ett partytält. Lite oklart om han även bjuder på förvaring.
16. Övriga frågor/information från styrelsen
a. Ordförande informerar om senaste läget ang. detaljplanen. Ordförande har
haft kontakt med Daniel Rutgersson på kommunen varje månad, men nuläget
är detsamma som vid verksamhetsårets start, dvs inget nytt att rapportera
och man väntar fortfarande på att granskningshandlingar ska skickas ut.
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b. Ordförande informerar om senaste nytt på VA-sidan. Det finns
minnesanteckningar från två möten med VA ( ligger på hemsidan). Det som
senast har hänt är att VA-chefen, Martin Lilja, frågar varför inte
verksamhetsområdet utökas och ansluter till befintlig anläggning. Pengar finns
avsatta men skjuts upp år efter år med hänvisning till detaljplanen. Delar av
styrelsen, men också andra invånare var med på en syn med miljöchefen Lene
Larsson den 27/5-22. Det konstaterades att det fanns många dåliga
avloppslösningar. Styrelsen uppmanades att skriva till politikerna, först för
påsyn till Lene som inte hört av sig ännu.
c. Ångbåtsbryggan har åter fått en stege längst ut.
d. Agne Svensson informerade om nuläget på badplatsen. Den lilla piren har nu
fått en betongklack som ersättning för den träkonstruktion som blåste sönder.
Där kommer också att sättas upp en ny trappa liknande barntrappan, men
betydligt smalare. Detta var ett önskemål från förra årsmötet då man önskade
en tryggare trappa där man kom lite längre ut. Samhällsföreningen har
bekostat trappan. I år blir sommaren utan svikt då den nya svikten inte kan
placeras på det gamla fundamentet och något nytt kan inte göras denna
säsong.
e. Simskolan startar 4/7 och pågår 4 veckor på eftermiddagstid. Anslag ska
komma upp.
Inga övriga frågor har anmälts.
17. Mötet avslutas.

Sten-Ola Berdenius
Ordförande

Pia Inberg
Justerare

Helen Mattsson
Sekreterare

Mats Andersson
Justerare
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