
Protokoll fört vEd ordinarie föreningsstämrna tör Skeppsviks
§amfä II i ghetsföreni n g

Lördagen den27 maj 2017 iBrukslokalen, Nåvekvam

1. §dötets öppnande

Föreningens ordförande Lena Linder l'rälsade de 78 def,tagama välkomna och förklarade rnotet öppnai.

2. fragr om behörig utlysning och gedkännande av dagordning

Stämmodeltagama förkiarade att ståmrnan behörigt utlysts. Förelagd dagordning kompletterades med
två punkter till under öwiga frågor, nämligen info från Vattenfail och årets städdagar. Därefrer
godkändes dagordningen. Rosffängd upprättades och godkändes.

3. Vat av ordförande fär rnötet

Till ordförande för rnötet valdes §taffan Teste.

4. val av sekreterare för rnötet

Till sekreterare för mötet valdes Gunbrttt Olsson.

5. Vat av 2 personerför justering av pratokollet. tillika rösträknare

Till jusierin gspersoner/röstråknare valdes Bertil Fougstedt och Lennart Hallberg.

6. Yerksamhetsberättelse för det gångna verksarnhetsåret

Siåmn'rans ordförande Siaffan Teste, gick på begäran igenorn Verksamhetsberättelsen.

En fråga stälides kring vatten ang- gamr"flal lösning med avtappning som innebär att färskvatten kan
komma i kontaki rned avloppsvatten. Staffan Teste förklarade.

Då den gamla rutschkanan vid nya badet tagits bort av säkerheisskät, fick styrelsen ftågan om den
kommer att ersättas. Styrelsen har f.n. inga planer på det.

Ståmman godkände verksamhetsberättelsen.

7. trnformation ffin s§relsen

a) Vägar
Styrelsens ordförande informerade om de oklarheter som råder kring anläggningubeslut på vägsfumpen
Återvinningsstationen * Konsum. Frågan ligger hos Lantmäteriet. Styrelsen hoppas bli av med ansvaret
för den.
Beläggning av återstående vägsfäckor inom sarnfälligheten är planerad till 2018. Bild visades över vilka
vägar det gäller.
b) Vatten och avlopp
Vatten och avlopp ingår i anlåggningsbeslut GA4. Detta är vårt eget nät som bara används av vår
samfällighet. Avstängningsventilemas antalsiämmer inte med de ritningar vi har. Deifinns flera än vad
som frarngår av dem. Dokurnentation pågår.
Servis.rentiler bör kollas" Detta kan bara göras när fastighetsågaren är på plats.
Vattenavlåsningar görs regelbundet" Vi hoppas på framtida ieknik för §ärravläsning men t!,vän är sådan
inte möjlig f.n"
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ci Grönonråde*
Våra grononrråden iillsammans med vägama ingår ianläggningsbeslut GA8.
Den utredning som gjordes av en landskapsarkitek ligger iill grund för vårt arbete med våra
grönområden. Tillsammans med siädledama komrner styrelsen att uppräita en plan for skotseln. Alla
medlemmar är välkomna med synpunkter och förslag-
dJ Sopåanierng
Kos&adema för sophanteringen har stigit kraftigt från 200.CI00 kr år 2014.till 300"000 kr år 20't6. För ait
få ner kosinadema har s§relsen, efter diskussion rned komrnunens hanciläggare, på försök övergåä
från container iill kärl, Det är viktigt att sopoma sorteras på eti riictigt säit- Det handlar både om pengar
för oss och miljö. I våra kärl ska inie täggas sådant som ska lämnas på åiervinningsstationen vid Präst-
Utterviksvägen. Bra om kårien kan fl,rllas ett itaget och inget kårl ska fflas så att locket glipar. Om vi
kan rnlnska antalet kärl kan vi minska kostnadema. Närvarande rr"redlernmar upprnanäde alla att sortera
bätlre än idag ienlighet med en medlems brev som diskibuerades med kallelsen.
e) Avngt
På nya badet kommer gungcma att få nytt iallunderlag sorn lipp$ler säkerheiskravet.
Rutschbanan har iagits bort av säkerhetsskä1.
Tennisbanan har under våren iått nymålade linjer.
Styrelsen har påbödat arbete med att ta fram en underhålisplan.
Styrelsen välkomnar rnedlemmar sorn viil arbeta för foreningen.

8" Ekcnomisk redogöralse

Föreningens ordforande Lena Linder och kassör Gunbritt Olsson kornrnenterade den tiil kallelsen
bifogade ekonomiska redegörelsen för 2016.
Budgeten håils. Den 25 maj hade föreningen på sitt förmånskonto 3§3.684,75 kr {under 2016
överfördes 86.0CI8 iitl deäa konio), på plusglrokontat 020.383,28 kr och på skattekontot 8,00 kr"
Fengama hanieras på ett säkeri säit" vilket ackså innebär atl vi f.n. inte kan tillgodoräkna oss någon
ränta. Avgifter kan behöva höjas näsia år.
Redogörelsen godkändes av årsmötei.

9. Årsredovls*ing för ?016

Arsredovisningen föranledde inga frågor. Den finns utlagd på hernsidan. Stdrnman godkände
årsredovisningen.

1 {J. Revis i onsberättelse jämte trå ga onn ansvarsfr! het för styrelsen

Revisor Lennart Hallberg redogjonle för granskningen av årsbokslutet och bokföringen sanri styrelsens
förvaltning ior år 20i6. Revisionen granskar ett urval av räkenskaperna.
Revisorem a föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisionsberääelsen godkändes av årsmötet. Årsmötet bevi§ade också styrelsen ansvarsfiihet för det
gångna verksamhetsåret.

1 1"Besiut orn arvode till 2016 års s§relse och revissrer

Arvodet föreslås oforändrat baseras på 2 prisbasbelopp. 1 prisbasbeiopp ttppgår till 44.800 kr.

Arvodet blir då 89.600 kr. I summan ingår också sociala kosfrader.
Siämnran antag förslaget.

l2.Styretsens förslag till budget, debiteringslängd och årsavgifter samt vatten- och
sophämtn ingsavgifter §är 201 7

Ovansiående har bifogats med kallelsen.
Årsmotet fastställde budgeten.

Årsmötet fastställde avgiftema i eniighet med förslaget.
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tr3. Val av s§relseledamöter och suppleanter sarnt val av sQnelseordförande

Leif Casernyr (smk valberedningen) presenterade valberedningens forslag och årsrnötet valde de
föreslagna personema:

Lena Linder ordfcirande 1 årkvar t.o.m. 2018
Thomas Berntsson ledamot fytlnadsval 1 år t.o,m. 2018

iersätter Maud Antonsson)
PärJacobsson ledamot 1årkvar t.e.m. 2018
Gunbritt Olsson ledamot omval2 år t.o.m. 2019
Christina Renrnan ledamot nyval2 år t.o.m. 2019
Staffan Teste suppleant omval 1 år t.o.m. 2018
PeterAndrön suppleant omvai 1år t.o.m. 2018

i4. Vat av revisoreroch revisorssuppleanter

Leif Casemyr presenterade valberedningens förslag enligt nedan och årsmötet valde de föreslagna
personema:
Lennafi Hallberg revisor 1 år kvar t.o.m. 2018
Lena Uhlin revisor ornval2 år t.o.m. 2019

Bjöm Johan*son suppleant cmval 1 år t.o.n.l. 2018
Lars Olsson suppleant nyval 1 år t.o.m. 2018

i5. Vat av valberedning

Leif Casemyr omtalade att samtliga i valberedningen stod tillförlogande och årsmdtet ornvalde de
aktuella personema:
Leif Casemyr, Gunilla Follin sarnt Bertil Fougstedt samtliga omval I år.

16. Motioner

En motion hade inkommit från en rnedlern som föreslog fööättringar och skyltning av vägbuloma i

omrädet. Styrelsen har tillsfi6kt: att undersöka kostnader och genomföra foöättringar av uppnnärkning
av farthinder.
Mötet beslöt i enlighet med detta.

17. Propositiener

Proposition från styrelsen ang" stadgeändring kring kallelse, meddelanden och senaste inlämningstid för
motioner presenterades. §ämnran beslöt så med en smäne ändring {se bilaga}.
Styrelsens förslag till stadgeändring att höja taket för underhålls- och fömyelsefond från I basbelopp till
25 basbelopp bifölls ise bilaga).
§amtliga förslag till stadgeändringar bifölls via handuppäckning av över ?3-delar av de rostberättigade.

18. nvkt a*gående nedläggning av fiber- och elnät

Styrelsen sökte stämmans mandat att förhandla och teckna avtal orn nyttjanderätt mellan
Samfållighetsforeningen och ledningsågare för fiber och elledningar i rnaf< {se bifogat firslag till
skrivelse).
SGmman diskuterade förslaget. En medlern tyckte att styrelsen skulle kräva att nedgrävningen av
kablama samkörs. En annan påpekade hur viktigt det är att avtaltecknas med en ansvarig avtalspart.
Yiterligare påpekande gjordes, att det är viktigit att tomiägarens medgivande fås, om man behöver göra
ingrepp på någons tomt. Stämman vill också ha fortlöpande information på föreningens hemsida.
Styrelsen beaktar synpunkter"na.

,5&
&ry



Omröstning hölis och stpeisen fick mandat av stamman att förhandla enligt det presenteracie förslaget
med ett tillägg i skrivningen: 'att föreningsstyrelsen får rnandat att träffa avtal nned aktuella
kabeliniressenter ocå Vattenfalf'

19. Övrtga frågor

a) reEtering av fasla avgräer f samband med försä§ning
Stämman godtog forsiagei {se bilaga).
b) midsammar
På begäran ändras tiden till kl. 15. Fterfriviltiga behövs. liittills harvimusik, fiskdamm, iotteriercch frivilliga
till uppsättning av skyitar o fööeredelse av midsomrnarstång.
c) info från Vatteniall
Vaiienfall har informerat om att stolpar genensamma för el- och telefoniecjningar inte kan ias ner så
länge det finns abonnenter som vill ha kvar sin fasta telefon, Flera av dem som deltog i mötet svarade
att de har fast telefon"
Orcjföranden beräitade ait en representani for Vaitenfall skulle delta i informationsmötet efrer
årsstärnrnans avslutande "

d) ståddagar 2A17

Åretssiäddagarblir:'!6i9område 2,239 oraråcie3,3019områcje 4,7{1A område5, 14/10område6
eJ orrg fråga
En medlem foreslcg att vi skulle köpa in fågelskrämmor till badplatserna då gässen återigen hemsöker
och förorenar strändema. Styrelsen titlslfrkie omedelbari förslaget och inköp komrner att ske snarast.

fi aviackninE
Avgående sty'elseledarnoten, tillika styrelsens sekreierare Maud Antonsson aviackades för sitt aöete i

siyrelsen

20. Protokoilets tillgänglighet

Prctokollet kommer att vara dtlgängligrt på hemsidan och i brevlådan på foreningshuset senast rjen 10
juni.

21. matets avslutande

Möiets ordförande tackade för visat intresse och förklarade 2017 års föreningsstämma avsluiad.

Sekreteiare for matei
Gunbritt Clsson

Fougsiedt
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S§relsen föreslår att stadgarna ändras på följande vis;

Paragraf Nuvarande lydelse Förslag till ändring

§ 14 kalielse till
stämma

Kailelse till stämman skall

utfärdas av styrelsen och ske

genom brev till medlemmarna

Kailelse till stämman skall

utfärdas av styrelsen och ske

genom brev och/eller e-post

tillmedlemmarna

Andra meddelanden skall

genom siyreisens forsorg

bringas tili mediemmarnas

kännedom genom brev

alternativt när så är lämpligt
anslag på föreningens

anslagstavlor

Andra meddelanden skall

genom s§relsens försorg

bringas till medlernrnarnas

kännedom genom brev

ochleller e-post aliernativt när

så är lämpiigi anslag på

föreningens anslagstavlor oc&

föreningens hemsida

§ L5 Motloner Medlem kan genom motion
väcka förslag rörande
foreningens verksamhet.

fulotion, som skall behandlas på

ordinarie stämma, skall vara

styrelsen tilihanda senast under

apritr månad.

Mecjlem kan genom motion

väcka forslag rörande

föreningens verksamhet.

Motion, som skallbehandlas på

ordinarie stämrna, skall vara

styrelsen tillhanda senast under

nnars månad.

Efier ait årsståmman avslutats, informerade Gåstabudstaden {Nyköpings korrrmuns bredbandsbolag} om det
planerade fibemätet i Skeppsvik-
Även e* representant från Åbeka fy'atientalts entreprenör ör nedgnivning av elledningar) deitcg i inficrmationen.

Propositioner fran Styrelsen

S§retsen fiireslår att stadgarna ändras på fiiljande vis:
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Paragraf, Nuvarande iydelse Förslag till ändring

§ i2 Underhålls- och
fär','ryelsefonC

:-iil f<lrening,ens u:':d-rhåiis- och
iomyelseiond skaii åriigen
avsåttåi minst eii basbelcpp.
lJär foncien uppgår till ålta
basbelopp skall v'rcare

avsääning iili fcnden e.! ske.

Till föreningens unde:hålls- cch
förnyeise.:ond ska:l å;'llgea
avsåi:as fiiinsi eit basbeiopc.
När ioncien uppgår iiii
tiugcfem basbeiopc skall
vida.e avsatin!rigtil; ior:dea ej
ske,



Förhandlinq om nedläqqninq av lPdningar och fiberkabeä

Skeppsviks samfällighets förenings styrelse har kontaictats av ffera kabeloperatörer som vill lägga ned
sina fiberkablar längs våra vågar. Vattenfall har också meddelat att de framover är beredda att ersätta
sina lufiledningar med nedgråvda ledningar.
Det trol§a är att Vattenfall och kabeloperator kommer att vitja att tillsarnmans iågga ned sina kablar iängs
våra vägar.
Föreningen har sorn en av sina viktiga uppgifter att se till att våra vägar sköis på ett ratir:nellt sätt och
underhålls för framtiden. Detta styrs inte minst av hur kablar läggs ned så rationellt som möjligt så att
minsta möjliga problem uppstår för framtida undefiåll.
Med anledning av detta är det viktigt att föreningsstyrelsen får rnandat att förhandla med
kabeliniresseniema aii fdr Skeppsviks samfällighet träfia så bra avtal som möjligt"
Vi föreslår stämman:
att föreningsstyrelsen får mandat att träffa avtal med aktuella kabelinfessenter och \fattenfall.

Förslag tlll reglering äv fasta
avgifter vid försä§jnlng

* Nytt forslag:
Cm säijaren har fått lnnevarande års faktura reglerar
köpare och säljare de fasta a\rgifterna sinsernellan
{medlemsavgiften, fasta vattenavgiften och
sop liä mtn i ngsavgiften).

" ingen ändring:
Om faktura ej erhållits, reglerar föreningen alla avgifter
vid den årliga faktureringen för både säijare och
kopare.

" lngen ändring:
Rörligt vatten: fakisk förbrukning, återbetalning av
för'skotterat vafien och ny förskottering av vatten,
reglerar föreningen.
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