STÄMMOPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-27

Art: Stämma
Tid: Kl. 19.00-21.00
Plats: Parasollen
Närvarande: 22 medlemmar, 19 fastigheter representerade.
Se närvarolista med underskrifter hos Thomas Jeryd
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden Anne Lindberg öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna. Litet
historik lämnades om föreningen.
§ 2 Val av ordförande för stämman
Alf Nilsson valdes till stämmans ordförande.
§ 3 Val av sekreterare för stämman
Magnus Holm valdes till mötessekreterare.
§ 4 Kallelse utsänd enligt stadgarna
Svar ja. Utsänd.
§ 5 Fastställande av dagordningen
Svar ja. Utsänd.
§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare
Johan Holst och Ivar Haedde valdes till justerare och rösträknare.
§ 7 Föregående stämmoprotokoll
Föregående stämmoprotokoll lästes upp av ordföranden och lades till handlingarna.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017
Godkännande tillstyrkt. Utsänd.
§ 9 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017
Godkännande tillstyrkt. Utsänd.
Henry Andersson hade lite synpunkter angående siffror som förs över till budgetåret
2018. Ordföranden förklarade om läget med utfört jobb som ej betalats ännu m.m. samt
hänvisade till balanserat resultat.
§ 10 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
Varit utsänd tillsammans med ekonomisk berättelse.
§ 11 Ansvarsfrihet för styrelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
Ja till ansvarsfrihet för styrelse och till resultat- och balansräkning för 2017.

§ 12 Ersättning till styrelsen och revisor
Förslag på ökning till 65000:- inklusive social avgifter. Stämman beslutade att höja
ersättningen till styrelsen samt revisor enligt förslag.
§ 13 Förslag till inkomst- utgiftsstat samt fastställande av debiteringslängd för 2018
Debiteringslängd har legat framme på stämman samt funnits tillgänglig hos ordförande
och kassör. Stämman fastställde utskickad inkomst- utgiftsstat utan justering då ökad
ersättning till styrelsen och revisor ryms inom budget. Godkänd, svar ja.
§ 14 Val av två styrelseledamöter för två år. Styrelseledamöter med ett år kvarvarande tid
är Anne Lindberg, Thomas Jeryd och Eva Kvick. (Tillgängliga för omval är Magnus Holm
och Peter Kvick)
Stämman valde Magnus Holm och Peter Kvick till styrelseledamöter för två år. Omval.
§ 15 Val av Styrelseordförande för ett år
Anne Lindberg valdes. Omval.
§ 16 Val av revisor för ett år
Monica Holst valdes. Omval.
§ 17 Val av revisorssuppleant för ett år
Alf Nilsson valdes. Omval.
§ 18 Val av valberedning för ett år
Ivar Haedde, med stöd från styrelsen. Nyval.
§ 19 Inkomna motioner.
Belysning Alsjövägen från 190:an, bordlagd vid stämman 2017.
Anne förklarade om att det finns två st entreprenörer kvar av nio stycken från början i ett
anbudsförfarande. Projektet kräver förrättning och ändringar av föreningens stadgar då
frågan ligger utanför föreningens uppdrag och är en anläggning. Kostnaden kom att
hamna runt 350'000 kr för tänkt sträckning med fortsatt löpande kostnader. Vi lämnar
därmed belysningsfrågan.
§ 20 Sjörapport, fiskevård Alsjön/Kroksjön
Anne berättade kort om historiken angående fiskevård / vattenvård i områdets sjöar.
Fiskar är utsatta i bägge sjöarna under juli 2017. Kalkning via stat och kommun ges mot
att vi inventerar sjöarna regelbundet och sköter utplantering av fisk. Rapporter angående
sjöarnas och fiskarnas hälsotillstånd skickas in till Länsstyrelsen varje år. Peter Kvick
tillsammans med vår inventerare hos Kommunen kommer i fortsättningen att besikta
sjöarna. Sjöarna kalkades senast 30 oktober 2017. Hänsyn krävs vid sprängning i området.
§ 21 Övriga frågor
Kassören föreslog att endast nästa års kallelse/föredragningslista skickas ut med
hänvisning till hemsidan (alsjon.se) för att hämta resterande bilagor till kommande
stämma. De som önskar kan få papperskopior på stämmohandlingarna.

En medlem tyckte inte att ett farthinder innan Alsjönäsvägen på Alsjö Krokväg var en bra
idé. Farten på Alsjö Krokväg inte ett problem enligt honom.
Medlem önskar tidigare sandupptagning i området på asfalterade vägdelar och sopning
hela vägen utmed Alsjöliden. Ordföranden förklarade det speciella år vi hade 2017.
Fråga om anslutning av nya vägar till föreningen. Anne förklarade att det finns olika
alternativ till detta. Anne berättade om de olika alternativen.
Ordföranden frågade om en röd traktor med timmervagn som orsakat skada i vårt
område. Tips lämnades på stämman.
Anne berättade om våra planer inför 2018 när det gäller vägåtgärder nu när fibern är
installerad.
Anne bad medlemmarna att ta kontakt med styrelsen när det gäller vägarna och sjöarna
då fler ögon ser mer, om det behövs åtgärder.
Vatten och Avlopp utbyggnad i området, enligt möte hos Kommunen augusti 2017.
Påbörjas 2019 och kommer vara slutfört 2021 om allt går som det är tänkt.
Ordföranden påminner om att högerregeln gäller i området. Ingen tung trafik i området
vid tjällossning. Visa hänsyn vid Alsjö Backe för trafiken där.
§ 22 Plats där stämmoprotokoll finns
Protokoll kommer att finnas hos ordförande, sekreterare, på hemsidan samt på stora
anslagstavlan Alsjövägen. Eventuell ändring 25 maj i och med Dataskyddsförordningen.
§ 23 Avslutning
Stämman avslutades och stämmans ordförande Alf Nilsson tackade för visat intresse.
Medlemmarna tackade med applåder.
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