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Lundbjörkens SamfällighetsFörening.
ÅRSMÖTE.
Närvarande styrelse:

Plats:

Anders Eriksson Ordförande
Ingrid Liss
Vice ordförande
Caroline Lindberg Sekreterare
Kerstin Eriksson Kassör
Daniel Soors
Ledamot
Jörgen Gröhn
Ledamot
Stig Sjöns
Ledamot

Majstångsplatsen i Lundbjörken
Lördagen den 28/5-22
Kl.10.00

Smtr:
1-2022

Justeringsmän:
Gabrielle Vikmans
Inger Carlsson

§1
Ordförande Anders Eriksson öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.
§2
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
§3
Beslutades att kallelse till årsmötet skett helt i sin ordning.
§4
Närvarolistan där 35 fastighetsägare representerades av 35 personer fastställdes som
röstlängd.
§5
Anders Eriksson valdes till ordförande för mötet.
§6
Caroline Lindberg valdes till sekreterare för mötet.
§7
Gabrielle Vikmans och Inger Carlsson valdes till justerare för mötet.
§8
8.1
Verksamhetsberättelsen för 2021 delades ut och lästes upp av Anders Eriksson.
8.2
Kerstin Eriksson,kassör, redovisade att kassabehållningen i fäbodlaget var 319 852:-,
I samfälligheten 67 422:- och i Göran Johanssons minnesfond 14 700:-.
8.3
Revisionsrapporten med revisorernas förslag till mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för 2021 års verksamhet lästes upp av Anders Eriksson.
§9
Årsmötet beslutade att
-godkänna verksamhetsberättelsen för 2021.
-godkänna kassarapporten för 2021
-bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
§ 10
Årsmötet belutade att
-arvode utgår med 7000:- till styrelsen att fördelas inom styrelsen och 250:- vardera till
revisorerna.
§ 11
Förslag till budget med kostnader på 356 700:- och intäkter på 178 900:- delades ut.
I kostnaderna ingår vägunderhåll med 200 000:-(inkluderar både sommar/vinter) samt
förråd 100 000:-.I intäkterna ingår bidrag från trafikverket med 25 000:-.
Årsmötet beslutade att
-godkänna styrelsens förslag till budget 2022.
§ 12
Årsmötet beslutade att utse
-Anders Eriksson till ordförande för ett år.
-Caroline Lindberg,Daniel Soors och Ingrid Liss omvaldes till ledamöter i 2 år.
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Årsmötet beslutade att utse
-Marie Johansson Grop och Per Wennman till revisorer för ett år.Revisors-suppleant är
vakant då inget förslag fanns.
Årsmötet beslutade att utse
-Anders Nehrman(sammankallande),Helena Bergman och Johan Dicksved till
valberedning för ett år.
§ 13
Årsmötet beslutade att utse nedanstående personer i de olika kommitteèrna.
Brunnar:
Irene Ersson
Thomas Erkers
Klas Lundgren
Nils-Erik Arons
Kristina Andersson
Sven-Erik Ehlis

Röjning:
Ulf Erkers
Johan Dicksveds
Klas Nehrman
Anders Nehrman
Diana Fagerström

Bygg:
Yngve Carlsson
Ulf Sandberg
Kjell Carlsson
Ulf Gleisner
Tommy Andersson

Strand:
Thomas Fagerland
Annkristin Stenhols
Marie Nygårds Kers
Peo Hanses
Sofi Nyman
Catrin Gustavsson

Kommitteèr

Komidsommar:
Ingrid Liss
Helena Bergström
Gabrielle Vikmans
Kristina Fagerholm

§ 14
Årsmötet beslutade att
-Komidsommar firas den 2/7-22.
-En byloppis planeras till den 9/7-22.
Ansvarig:Thomas Fagerholm
-Röjdag med efterföljande röjfest planeras till den 16/7-22.
-Fäbodgudstjänsten äger rum den 17/7-22.
Ansvarig för servering:Gunilla Tägt
§ 15
Övriga frågor
15.1
Förråd
Anders redovisar styrelsens förslag om det planerade förrådet.Frågan kommer upp om vi
verkligen behöver ett förråd.Diskussion/beslut kommer att ta`s i höst.
15.2
Piren
Daniel Soors redovisade vad den utsedda Pirgruppen har jobbat med under året.En
sammanställning av enkäten som skickades ut har bl a gjorts.Flera förslag som skulle
kunna göras med vår nu befinftliga pir har undersökts.
Pirgruppen har bestått av:

Aktiviteter

Övr.frågor

Förråd

Piren

Daniel Soors,Heike Erkers,Ulf Pålsson,Mikael Winberg,Anders Siljeborg,Thomas Fagerholm.

Eftersom frågan om piren engagerar många, så beslutade årsmötet att kalla till ett extra
årsmöte som kommer att hållas under hösten -22.Då kommer även ett beslut att tas
angående förråd.
-Pirgruppen ansvarar för att några konkreta förslag läggs fram angående piren.
-Styrelsen ansvarar för att uppdatera behovet av ett förråd.Ett nytt konkret förslag bör
även arbetas fram.
15.3
Ett önskemål är att fler som har åkgräsklippare hjälps åt med gräsklippningen på de
allmänna ytorna.
15.4
Synpunkter på vår hemsida.
Namn behöver uppdateras.Daniel Soors(media-ansvarig) ansvarar för att detta blir gjort.
15.5
Under året har ett informationsblad arbetats fram av styrelsen.För den som inte fick
något blad på årsmötet så finns detta att hämta i den allmänna postlådan,hos Caroline
Lindberg på Björkgattu 2 eller hos Ingrid Liss på Bygattu 30.

Gräsklippning

Hemsida
Info-blad

15.6
Ett förslag kommer upp om att göra den Ga.telefonkiosken till ett litet bibliotek där vi kan
byta böcker med varandra.Årsmötet beslutar att kiosken röjs och hyllor sätts
upp.Styrelsen ansvarar för att detta blir gjort.
§ 16
Anders Eriksson meddelade att årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på
anslagstavlan,hemsidan och hos sekreteraren om ca 2 veckor.
§ 17
Ordförande Anders tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
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