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SÖDRA SILLSKATANS VÄG- OCH STUGFÖRENING
Protokoll för årsmötet.

Söndag 18 juni 2017

1

Föreningens Ordförande Stig Nilsson hälsade de 34 mötesdeltagarna välkomna och
förklarade mötet öppnat. Utdelad dagordning kompletterades med 4b Revisionsberättelse
varpå dagordningen godkändes.

2

Till ordförande för mötet valdes Kent Lindström och till sekreterare Hans Lundmark.

3

Till justeringsmän och rösträknare valdes Stig Boman och Kjell Brännholm.

4.

Utdelad verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 godkändes av årsmötet.

4b. Ylva Brännholm, vår kassör redovisade föreningens ekonomi, Balans- och resultaträkning.
Erik Burstrand delgav oss revisionsberättelsen som gjorts i samarbete med Ove Hedlund
och godkändes av årsmötet.
5.

Det finns ett eget kapital på ca 255 TKR i föreningen. Övriga resultat finns att läsa i
Resultatrapport och Balansrapport för år 2016. Ylva menade att det är positivt för
framtiden om styrelsen får fortsatt utbildning inom vägfrågor, i regi av Riksförbundet
Enskilda Vägar som hjälper och bistår enskilda väghållare som rör juridik, miljö, teknik,
lantmäteri och bistår även i kontakten med myndigheter, politiker, organisationer osv.
Styrelsen konstaterade att medlemmarnas betalningsmoral är fortfarande hög

6.

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7.

Budget för nästa år godkändes.

8.

Medlemsavgiften, väg- och stugavgiften, beslöts vara oförändrad, 1000 kr för
sommarboende och 2000 kr. för fast boende.

9.

Arvodet till ordförande, kassör och sekreterare fastställdes till 999 kr. Samtliga ordinarie
styrelseledamöter har fri stug- och vägavgift.

10. Val av kassör, 2 år. Ylva Brännholm återvaldes
11. Val av en styrelseledamot på 2 år. Sigrid Burlin återvaldes
12. Val av styrelsesuppleant på 1 år. J-O Kronqvist valdes.
13. Val av två revisorer och en suppleant i 1 år. Ove Hedlund och Erik Burstrand omvaldes,
samt Mikael Marklund omvaldes.
14.

Val av valberedning, tre ledamöter på 1 år. Åke Ögren, Stig Boman och Olof Höglund

15.

Nya stadgar. Mötet godkände att föreliggande förslag om stadgeförändring.
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16.

17.

Aktuellt
• Tidpunkten för vägarbetet fastställdes till lördag 29 juli kl. 10.00.
Kallelse sätts upp på anslagstavlan.
En områdesfest, knytkalas, enligt tidigare modell arrangeras samma dag kl. 17.00.
Tälten reses under vägarbetet.
•

Information om vägunderhåll och plogning. Johanssons maskintjänst har sagt
upp avtalet f o m sista april 2018.
Det finns fyra olika vägföreningar i Södra Sillskatan och Harrbäcksand. Sören
Kristensson önskar att det bildas en grupp med två deltagare från var och en av
föreningarna. Detta för att samordna underhåll och plogning för de fyra
vägföreningarna. Ordförande i varje förening utser dessa.

•

Alla föreningar som får bidrag från staten till sitt vägunderhåll kommer att
avkrävas en uppdatering av stugornas tomter. Lantmäteriet kommer sannolikt att
genomföra detta någon gång i framtiden. Uppskattad kostnad för varje stuga är
5000 kr.

•

Gunnar Eriksson, vattenföreningen, önskar att de får mobilnummer till varje
stugägare. Detta för att snabbt komma i kontakt med stugägare som kan ha sin
kran öppen etc. när man sätter på sommarvattnet under våren.

•

Vägen kommer att hyvlas och saltas under närmaste veckan.

Övriga frågor

18.

•

Sören manade alla som är intresserad av att få bredband till sin stuga att anmäla
sitt intresse på Skellefteå Krafts hemsida. Maria Ögren kommer att lägga upp en
länk på Södra Sillkatans hemsida www.sodrasillskan.se

•

Fortfarande finns det stugor som har problem med grundvatten som påverkar sin
tomt. En stugägare frågade om den kunde få hjälp av vägföreningen med
dikning. Vägföreningen kan samordna en insats, ex grävning för de tomter det
gäller men inte mer än så.

•

En stugägare tog upp frågan om vi inte borde ha en ännu bättre väg då vi lagt
ned ganska mycket pengar. En annan stugägare som menade att vägen var bättre
än den någonsin varit. I stort sett alla var av den meningen att vägen är av god
standard. Åter en annan menade att vi har en bra väg med tanke på den summa vi
lägger ned.

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet
avslutat. Han tillönskade samtliga en fortsatt trevlig sommar.

Protokollet är underskrivet och justerat av Stig och Kjell

……………………………..
Hans Lundmark (sekr.)

……................... …………….
Stig Boman

………………………………..
Kjell Brännholm

