Protokoll vid årsstämma i Kamp Nygårds l:a avloppssamfållighet, 26/03 -17
§1. Ordförande Christer Rydberg öppnade mötet.
§2. Till mötets ordförande respektive sekreterare valdes de sittande, Christer Rydberg och Ingrid
Nordh.
§3. Närvarande röstberättigade medlemmar var enligt förteckning 33.38 personer närvarade på
stämman.
Debiteringslängden låg utlagd under mötet.
§4. Den dagordning som skickats med kallelsen fastställdes, med tillägg av § 13b - Arbetsgrupp.
§S. Frågan om kallelse har skett i behörig ordning (2 veckor före stämman) besvarades med "Ja".
§6. Till justeringsmän och rösträknare valdes Leif Andersson och Martin Ek.
§7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande. En medlem ville ha mer information om det
nya avloppet. Dan Berg informerade att arbetet gått långsamt framåt, delvis på grund av
bristande engagemang från fastighetsägare. Aqua-P är färdiga med ritningarna, som nu ligger ute
för anbud. Noterades att vi måste ha skriftliga godkännanden och avtal från kommunen.
Avgiften från de fastighetsägare som fortfarande inte betalt de SOOOkrsom beslutades på
föregående årsstämma, kommer nu lämnas till Kronofogdemyndigheten. Styrelsen lämnar
fullmakt till Christer Rydberg att handlägga detta.
§8. Revisionsberättelsen var bifogad kallelsen och föranledde inte några frågor eller kommentarer.
§9. Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
§10.Föreningens arvoden följer Samfällighetens arvoden. Ingen ändring för år 2017 har diskuterats.
Förslag om ersättning för utlägg till dem i den nybildade arbetsgruppen kom upp. Vid
omröstning (handuppräckning) besvarades frågan med "Ja" av 27 röstberättigade medlemmar.
Beslöt att ersätta förlorad arbetsinkomst med samma timersättning som tillsynsmännen har,
lSOkr/tim brutto. Körning med egen bil skall ersättas med l8.S0/mil. All ersättning utbetalas mot
uppvisande av kvitto.
§11. Val av styrelse:
a) Ordförande - Christer Rydberg har avsagt sig omval. Till ny ordförande valdes Sandra Olsson.
b) Kassör - Dan Berg, l år kvar av mandattiden.
c) Sekreterare - Ingrid Nordh, l år kvar av mandattiden.
d) Ledamöter - Peter Ljung och Krister Lanemar, nyval 1 år.
e) Suppleant - Annelie Palm, nyval 1 år.
f) Revisorer - Ronny Jansson och Cecilia Larsson, omvallår.
g) Revisorssuppleant - Martin Ek, omval 1 år.
h) Valberedning - var vakant år 2016. Pär Cederlund, sammankallande, och Anne-Marie
Rosdahl, nyval 1 år.
i) Tillsynsmän - som ordinarie tillsynsman fortsätter Dan Berg. Martin Ek hjälper till vid behov.
Om någon är intresserad av att hjälpa till, går det utmärkt att anmäla sig till någon i styrelsen.
§12. Inga motioner har inkommit.
§13. Årsavgiften fastställdes enhälligt till föreslagna 2000kr.
b) Den nybildade arbetsgruppen kommer bestå av Dan Berg, Martin Ek, Cecilia Larsson, Krister
Lanemar, Maria Lanemar, Rolf Nilsson och Peter Ljung. Peter Ljung kommer vara
sammankallande och kontaktperson mellan styrelse och arbetsgrupp.
§14. Övrigt. Ingenting togs upp.
§IS. Beslöts att protokollet skall vara uppsatt på de stora anslagstavlorna i området senast söndag 30
april, samt läggas på hemsidan.
§16. Avgående ordförande tackades med blommor och mötet avslutades.
Kaffe och mandelkaka serverades.
För styrelsen, 30 mars 2017
Ingrid Nordh
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