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pRoroKoLL FRÅN ÅnsuöTE MED ösrrRvrKENS
savrrÄTUGHETSFÖnrxrNC 2020 -08-29, på Ben gtssons gräsm atta

1. Årsmötets öppnande
Ordtörande lörklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna

2. Årsmötets behöriga utlysande
Ordförande frågade om årsmötet ansågs behörigt utlyst, vilket medlemmama ansåg.

3. Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

4. Val av mötesordfiirande
Årsmötet beslutade att väda sittande. Lennart Sundin, till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja sittande. Barbro Nordn Sundin. tiil mötessekreterare.

6. Val av tlå justeringsmän tillika rösträknare
Till iusteringsmän tillika rösträknare väljs Jonas Andersson och Martin Ridderfors

7. Styrelsens och revisorernas berättelse
St-vrelsens r,'erksamhetsberättelse hade skickats ut med kallelsen. Ordförande läste upp
revisionsberättel sen.

8. Ansvarsfrihet fiir styrelsen.
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet t-ör

verksamhetsåret 20 I 905 0 i -2CI200430

9. Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemrnarna
Motion om grind in till området från styrelsen. Efter en längre diskussion där ltir
och nackdeiar belystes beslutade årsmötet. efter rösträkning med 19 ja-röster och

i7 nej-röster. att uppdra åt styrelsen att utreda frågan om grind grundligt och alla
aspekter ska belysas. Bland annat frågan om hur "ambulans" skall kunna passera

bommen när den är nerfälld, när skall den vara öppen respektive stängd, vilka
regler som ska11 gälla mm.
IVlotion om korrigering av prislistan för Slitageavgift från styrelsen. Den n-va

prislistan har fler nir,åer. Årsmötet beslutar att införa den nya prislistan. Så fort
en fastighetsägare har for avsikt att bygga eller utföra anläggningsarbeten och
som genererar tung trafik skall det anmälas till styrelsens ordförande.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ersättningen är ett arvode pä999 kronor till 3 styrelsemedlemmar. samt ersättning för
resekostnader.
Årsmötet beslutar att ersättningen skall vara samma som föregående år.
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11. Styrelsens fiirslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd
Årsmötet beslutade att utdebiteringen ska vara 1500 kronor per andel fiir kommande
period och den ska vara betald senast 20201031. För närvarande har föreningen 450 kkr i
kassan varav 100 kkr är tbnderade pengar.
Postgironurnret är 109 7153 - 3.
Räkningen kommer att skickas ut via mail eller som brev om mail saknas.

OBS! skriv namn eller fastighetsbeteckning på talongen.
Debiterings län gden fänn s lram I agd lor gransknin g.

12.Yal av styrelse och styrelseordliirande
Victor Strömberg töredrog valberedningens förslag :

o ordförande Lennarl Sundin r,äljs för perioden 2020-2022
r Barbro l.*Noren Surrdin och Mai-Lis Blezell väljs som ordinarie ledarnöter för perioden

2020-2022
. Kjell Sandstriim väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot for perioden2020-2A22
o Lena Håkansson" Anders lierrlin och Mattias Werner väljs som suppleanter för

2020-2021.
Årsmötet beslutar enligt firrslaget.

13. Val av revisorer
Valberedningen föreslår
o Helene Beriin och Malin Forsberg väljs till revisorer for perioden2A2A-2021 och Petra

Alpsten till revisorssuppleant för perioden 2020-2021.
Arsmötet beslutar enligt lörslaget.

1.{. Val av valberedning
Förslag att Roger Hellefors och \rictor Strömberg utgör valberedning 1ör perioden2020-
2021.
Årsmötet beslutar enli gt förslaget.

15. Övriga frågor
o N{aj-Lis Blezell rapporterar om Grannsarnverkan. Under året har det varit lugnt i vårt

område.

Förslag framkom att styrelsen skaltr skic,ka med ett brev, tillsammans med årsavgiften.
med infbrmation om vad som gäiler i Ostervikens sarnflillighetsförening.

Per Göthlin önskar att styrelsen ska ta kontakt med GPS-operatörerna och påpeka att
deras kartor inte överensstämmer med hur adresserra är i samftilligheten. Vid flertal
tillftillen har st,vreisen talat med kommunen och Lantmäteriet om detta rnen det
fungerar inte ändå.

Adre s sen ti 1I fo renin g en s he m s ida är ::,_*;::.r*f!;j,-13L_;l,1U5 .

Städdagar fbr perioden blir 19 september 2020 samt 8 maj 2021.

16. Plats där årsmötesprotokollet håIls tillgängligt
Protokollet läggs ut på hemsidan och skickas hem till med mail/brev.
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17. Avslutning
Ordftirande tackar ftir visat intresse och ftirklarar årsmötet avslutat

Eu,u"P&
Barbro Nordn Sundin
Sekreterare

ösreRvrKEus savn'Är.lrcnprspöRENTNc

Lennart Srurdin
Ordfiirande

Justeras:
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Nva aveifter eällande tunsa transporter på väsar inom

östervikens SFF väsområde vid anläeeningsarbeten. bvesnation.
samt borttransport av trädstammar och srot. från fastisheter.

. Avgifter:
1. - 4 transporter per år till fastigheten ger ingen avgift
5 - 15 transporter per år till fastigheten kostar 15 000 k«lär
16 - 25 transporter per år till fastigheten kostar 25 000 k«lär
26 - 49 transporter per år till fastigheten kostar 40 000 l<rlär
50 - 74 transporter per år till fastigheten kostar 65 000 krläff
75 - 99 transporter per år till fastigheten kostar 80 000 krlåff.
100 + transporter per år till fastigheten kostar 100 000 krlår.

Denna prisstege godkände årsmötet 20200829 och dessa priser gäller
från och med detta datum.

Östervikens SFF styrelse
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Fastighetsnr Namn

1:835 Per-Arne Lindholm

t:362 Eva Brimark

1:333 Bengtsson-Nyström

t:62L Martin Ridderfors

t2328,946 Mattias Werner

1:895,895 Anders Herrlin

L:932 Rolf Fenderich

L:228 Caroline Vannerus

1:353 Gunilla Hjorth

1:352 Charlotte Berlin

L:62! Annika Ridderfors

1:350 Emelie Bjurå

t:57t Lena Lassmyr

t:797 Lena Lindholm

t:323 Malin Forsberg

1:350 Victor Strömberg

1:835 Johan Dalin

1:354 Ulrica Blixt

1:833 Stefan Ryott

L:947 Roger Blezell

1:338 Maria Hellefors

t:623 Magnus Rahm

1:345,363 Jakob Fredell



1:832 Jonas Andersson

1:829 Siv Bramert

1:325 Louise Berggren

1:330,331 Elisabeth Fuhre-Martinsson

1:525 Peter Kindblom

L:576 Per Göthlin

1:361 Lars Johansson

l:6L3,349 Carin Bergstrand

1:604 Maj-[is Blezell

1:319 Lennart och Barbro Sundin


