Protokoll fört vid Bittinge Samfällighetsförenings
årsstämma den 10 apr 2012
§1 Ordförande Åsa Skog öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Mötet bedömdes vara behörigt utlyst.
§3 Till ordförande för mötet valdes Sven Söderlund och till
sekreterare valdes Iréne Rosell
§4 Dagordningen godkändes.
§5 Till protokolljusterare valdes Anette Söderberg och Eva Strignert.
§6 Ordförande föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och
stämman godkände den.
§7 Kassören redovisade föreningens ekonomi och redovisningen
godkändes.
§8 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
§9 Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011.
§10 Ett förslag har framlagts om att försälja den väghyvel som
föreningen äger. Årsstämman beslutade att försäljning skall ske
genom slutet anbudsförfarande och den skall utannonseras på
föreningens hemsida. Anbuden skall vara kassören till handa senast
den 30 apr 2012.
§11 Två förslag till arvoden presenterades. Styrelsens förslag med
tillägget att även suppleanterna skall erhålla ett arvode om 400kr och
ett förslag där alla styrelsemedlemmar skall erhålla ett arvode om
200kr vid varje mötestillfälle. Årsstämman beslutade att gå på
styrelsens förslag vilket med det nya tillägget innebär att arvoden
kommer att erhållas enligt följande: Ordf 1500kr, Kassör 2500kr

Ledamöter 400kr suppleanter 400kr Revisorer 250kr samt 200kr i
timersättning.

§12 Kassören föredrog budgetförslaget för 2012 och det beslutades att
godkänna detta.
§13 Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes Håkan Geijer
och Owe Lundin och till suppleanter för en tid av 1 år valdes Owe
Rosell och Anna Bäckström.
§14 Till revisorer och tillika valberedare valdes Gert Ericsson och
Sven Söderlund.
§15 Val av valberedning ingår i § 14.

§16 Till firmatecknare utsågs ordförande och kassör var för sig.
§17 På punkten övriga frågor diskuterades ett anonymt brev som
kommit till styrelsen angående vad varje fastighet skall betala.
Kassören redogjorde för vad som reglerar detta.
Styrelsen arbetar på förekommen anledning med en översyn av alla
brotrummor inom samfällighetens område.
Ingen begränsning av vikt kommer att införas i samband med
tjällossningen då detta innebär att föreningen måste införskaffa en
våg. Ordförande meddelade att föreningen inte har möjlighet förhindra
byggtrafik. Föreningen får mycket hjälp av REV.

Ytterligare en övrig fråga diskuterades gällande förhöjd avgift för de
som driver rörelse. Eventuellt skall avtal tecknas med dessa.
§18 Protokollet skall finnas justerat och klart på hemsidan
www.bittinge.se och hos Håkan Geijer inom två veckor.
§19 Ordförande avslutade mötet, tackade för deltagandet och inbjöd
till kaffe och smörgås.
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