Protokoll Årsmöte
Fört vid årsmöte 2019-03-19
Plats: Närlundaskolans matsal
Representation: 29 personer närvarande vid årsmötet. 7 i styrelsen.

Ordförande Hans Christiansen öppnade mötet
1. Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

2. Val av ordförande
Till mötets ordförande valdes Hans Christiansen.

3. Val av sekreterare
Till mötets sekreterare valdes My Blomqvist Olsberg.

4. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Cecilia Aulin och Carl-Erik Brohn.

5. Fastställande av dagordning
Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

6. Fastställande av beslutsordning
Beslöts att varje fastighet har en röst och att beslut tas med handuppräckning såvida annat ej påfordras.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsberättelsen godkändes.

8. Redovisning av det gångna årets ekonomiska utfall 2018
Anders berättar om det gångna årets ekonomiska utfall.
Trycksaker och kontorsmaterial sticker ut från budget av anledningen att vi valde att ge alla fastighetsägare boken
om Älvnäs i sina brevlådor.
Vi har inte haft några större projekt, därför är utgifterna mindre.
33 000 i finansiella kostnader har ökat något i och med att vi tog ett lån för Svartmes och Rödhake. Amorteringen
är lite högre av samma orsak. Dock har vi betydligt lägre ränta än tidigare på våra lån för anläggande av vägar.
Vinsten vid årsskiftet var 2502,50 kr. I kassan fanns 353.995 kr vid samma tidpunkt.
En fråga om 1300 kr gällande REV blev en felkontering och hamnade istället på post/bankkostnader.

9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av Anders eftersom våra revisorer Paul Ross och Mats Kjellberg inte var på plats.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Motioner
Det hade kommit in 4 motioner som vi behandlade:
1) Ingrid Leander föreslog att vi ska kräva av de som hyr ut sina hus, att de ska anmäla vem man hyr ut till,
till styrelsen.

2)

3)

4)

Årsmötet beslutade att inte göra så. Fundersamt om det ens är lagligt att föra ett register på dessa
personer.
Filip Wahlberg vill ha mer koll på kostnader på sådant som inte är vägkostnader. Styrelsen ansåg att ett
halvt basbelopp (23 250 kr) var för lågt för att ha tid och möjlighet att redovisa så små kostnader. Det blir
en massa merarbete för styrelsen. De största kostnaderna är ofta arbetskostnader och dessa önskar
Filip att vi ska redovisa.
Vi beslutar att de större projekten som beslutas på årsmötet, t ex ett nytt utegym, ska redovisas på det
sättet.
Ett utegym. Hasse informerar om att kommunen har planerat en stor yta mellan Träkvistavallen och
Ekebyhovs slott med utegym, pumpbana, hundgård, aktivitetsyta med träningsmaskiner, löpbana,
träffpunkt, ungdomslek, barnlek och tillgänlighetsanpassad yta för rörelsehindrade, mm. Dit kan man ta
sig med bil eller cykla/promenera på gångvägen från Älvnäs.
Nathalie Sjöblom berättar om sin motion, som hon kom med eradn förra året och fick i uppdrag att ta
fram kostnader och undersöka om det behövdes ev. tillstånd från kommunen. Hon vill öka socialisering
och välmåendet i området. Nathalie berättar vidare att hon har tagit fram ett flertal offerter från olika
leverantörer. Nathalie har endast tittat på träutegym så det ska passa in i miljön. 264 000:- inkl moms
skulle allt kosta med redskap, montering och markarbete. Tanken är att utegymmet ska byggas öster om
fotbollsplanen. Alltså mellan fotbollsplanen och Kulturstallet.
Årsmötet röstade och det blev 15 nej, 17 ja (varav 3 fullmakter) och 5 blankröster. Sofia Nord anmäler
sig som frivillig till styrgruppen, liksom Nathalie. Styrelsen önskar, och får friheten att, om det behövs, dra
ut på byggandet på 2 år så att budgeten håller.
En lekyta för barn som är äldre än de som leker i lekparken önskar fam. Hamann, en gräsplan för
diverse aktiviteter. Styrelsen fick förtroendet att undersöka vilken plats som är mest lämplig. Det finns tre
olika alternativ. Styrelsen fick uppdraget att hitta den lämpligaste platsen och kom fram till att bakom
Kulturstallet var lämpligast. Förslaget blir att vi testar att klippa gräsmattan på den ytan i sommar och ser
om barnen leker där.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2019
Anders berättar att den budget som Anders skickat ut också har förändrats på grund av röstningen och valet av
utegym.

13. Val av styrelseledamöter för kommande perioder
Valberedningen föreslår att Hans Christiansen, ordförande, My Blomqvist Olsberg, sekreterare och Royne
Carlsson, vägfogde väljs om för 2 år.
Omval enligt följande:
Jennie Björk, 1 år Suppleant
Micke Bergman, 1 år Suppleant

14. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Mats Kjellberg och Pål Ross.

15. Val av valberedning
Till valberedning valdes Patrik Nyberg och William Hejdegård.

16. Övriga frågor
Ett farthinder på Domherrevägen önskas i en backe där styrelsen tidigare sagt nej till. Samma fastighetsägare har
problem med 5 bilförare som kör för fort varav fastighetsägaren har pratat med 1 av dem på en ”dålig dag” och
han kör inte fort längre. Royne uppmanade honom att han även skulle pratat med de övriga som kör för fort.
Samma fastighetsägare önskar också en spegel och ett mobilt farthinder. Royne berättar varför ett farthinder blir
komplicerat bl.a. eftersom det är flera utfarter på sträckan. Royne uppmuntrar också alla som upplever att någon
granne kör för fort att man pratar direkt med de som kör för fort.
En medlem önskade att glaset på anslagstavlorna skulle bytas ut för att öka läsbarheten. samt att rikta om
spegeln i korsningen Gärdsmygsvägen/Sidensvansvägen.
Sofia Nord önskade en tredje anslagstavla vid lekparken. Styrelsen tittar på det.
Vi får en fråga om lampor. Vi har satt upp 2 lampor under året och vi har också köpt in 10 nya lampor som ska
sättas ut på utvalda punkter. Rödhakevägen 6B önskas en lampa längre ner i backen. Talgoxevägen längs
vattnet önskar en lampa.
Jennie Björck undrar om någon har intresse av Grannsamverkan. Villjam Edström ska fråga Matthew Travis om
detta.
Roine fick frågor om den trottoar som önskades på förra årsmötet och Royne berättar att det inte går på grund av
platsbrist.
Vi fick också frågor om de två farthinder vid busshållplatsen Hedborgs Filial och Royne berättar varför de finns
där, att vi haft olyckstillbud att barn har fått hoppa in i busskuren för att bussen kommit för tajt och bilar som
samtidigt försöker tränga sig förbi.

17. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla som hade kommit och avslutade mötet.
Älvnäs den 19 mars 2019

Hans Christiansen

My Blomqvist Olsberg

Justeras:
Cecilia Aulin

Carl-Eric Brohn

