
Styrelsemöte i Stensviks samfällighetsförening lördagen den
23:e maj kl 10.00 år 2015.

Mötet hölls hemma hos Ordföranden Johnny Rosberg.

Närvarande: Ordinarie ledamöterna, Johnny Rosberg, Marianne 
Estelle, Kjell Cederholm, Björn Palmqvist och Lars Tengelin. 
Suppleanter: Anders Palmqvist, dessutom var Monica Sweits 
inbjuden och deltog i mötet.
Yvonne Lundberg hade anmält förhinder.

Johnny Rosberg valdes till mötets Ordförande samt justeringsman 
och Kjell Cederholm till att föra protokollet. 

1. Kjell Cederholm föredrog styrelseprotokollet från 11 oktober 2014.

Styrelsen kunde konstatera att de flesta av punkterna var under 
kontroll, de punkter som inte var på avklarade tas upp under dagens 
möte, protokollet lades därefter till handlingarna.  

2:Administrativa frågor.

A: Ekonomi.

Marianne Estelle slog fast att föreningens ekonomi var under 
kontroll. Tillgångarna uppgick till ca 88 kkr.
Alla medlemmar hade betalat sina avgifter.

Intäkterna bestående av medlemsavgifter, parkeringsavgifter, 
vägverkets bidrag (vilket minskar de kommande åren) uppgår 
sammanlagt till ca 51,1kkr. Därmed uppstår ett underskott på ca 
30,9kkr, detta måste på något sett kompenseras.

Styrelsen föreslår därför en höjning av andelarna från dagens 90kr 
till totalt 130kr/andel. Styrelsen anser att en höjning är motiverad då
andelen 90kr varit oförändrad under en mycket lång tid och att det 
under den tiden det varit en viss inflation. Kostnaderna har ju ökat 
under tiden och att ett uttag på ett engångsbelopp skulle vara ett 
tråkigare alternativ.
Styrelsen uppmanar dessutom de vilkas fastigheter som faställts 
vara sommarboenden men nyttjar helgerna I Stensvik vintertid att 
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solidariskt betala för åretruntboende. Alla vill ju ha det plogat till sin 
stuga eller?

Monica och Marianne skall tillsammans skissa på en ny 
resultaträkning där man delar upp det som är drift respektive 
underhåll, detta för att tydliggöra de olika kostnadslagen.

B: Förslag till nya stadgar.

Johnny har presenterat ett utkast till nya stadgar enligt 
Lantmäteriets mall. Förslaget har varit ute på hemsidan för 
betraktande av medlemmarna. Endast två förslag har till dags dato 
kommit in utöver styrelsemedlemmarnas synpunkter. Det är Hans 
Janssons boende på Strömsholm samt Ulf Ericson som har inkommit i
ärendet. Johnny har tagit kontakt med Hans för att gå vidare med 
förslaget, som handlar om parkeringsmarken och att öborna inte ska 
tappas bort i stadgarna. 

Ulf har synpunkter på att vänthuset istället bör förvaltas av 
Ångbåtsföreningen och att vissa fastigheter har lägre andelar.

Monica fastslog att en vägförening endast kan förvalta vägen och att
ett vänthus inte borde ingå I vägföreningen. Styrelsen antog Ulfs 
förslag och kommer att föreslå Ångbåtsbryggföreningen förslaget om
förvaltning av huset.

Lars Tengelin återkommer till Ulf.

Ordförande och Lars har diskuterat omfattningen av vägföreningens 
åttaganden och har nu skrivit in dessa I det nu nya stadgeförslaget 
från“150526“. Förändringar har gjorts I förslaget som I dess 
reviderade form nu åter anslagits på föreningens hemsida.

C: Underhålls och förnyelsefond.

Ett förslag om underhåll och förnyelseplan presenterades, förslaget 
har framtagits av Lars Tengelin tillsammans med entrepenören Mats 
Rydman det omfattar 5 år och bifogas protokollet som bilaga 1.

Inget beslut fattades dock beträffande förslaget.

Monica redogjorde för styrelsen att föreningen måste ha en 
underhålls och förnyelseplan det fastslogs att en årlig avsättning på 
minst 5000kr vilket avsätts till fonden årligen, Fonden bör omfattas 
av ca 50-60kkr, Monica påpekade dock att fondens pengar kan 
brukas till drift om det absolut skulle behövas.
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D: Andelstalen.

Styrelsen beslöt att medlem vilken vill ändra sina andelstal, måste 
inkomma med yrkande om detta till nästkommande styreslsemöte 
för att där beslutas ifall ändringen kan bifallas.

E: Hemsidan.

Styrelsen var nöjda med hemsidan och Kjell informerade styrelsen 
om att trafiken på sidan ökat vilket är positivt.

F. Fråga från Ulf Ericson: Bör vänthuset sorteras in under 
Bryggföreningen I stället för Vägföreningen?

Se svar under 2:B

3.Underhållfrågor.

A:Läget just nu. Är Eon klara?

Ja Eon är klara och vi tycker att de snyggat till vägen efter sig.

B: Nya skyltar har satts upp väg (Stensviks bergväg)/påbud (20km).

3.Övriga frågor.

Det beslöts att vi skall publicera information om Theorell:s 
kommande bok. Johnny håller kontakten och meddelar Kjell då detta 
är klart. Han är även inbjuden till årsmötet.

Anders Palmqvist informerade styrelsen om problemet med 
grävlingarna som härjar I Stensvik. Han kommer att återkomma till 
Kjell som kommer att publicera Anders information på hemsidan.

Utskick om kallelse till årsmötet kommer Marianne och Johnny arbeta
fram och skicka till medlemmarna samt till Kjell för publicering på 
föreningens hemsida.

Mötet avslutades.

Vid protokollet/Kjell Cederholm           Justeringsman/Johnny Rosberg
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