PROTOKOLL
Årsstämma, Harbäckssandsvägens samfällighetsförening
Org.nr 717913-8875
Datum
Plats
Inbjudna
Deltagare

2021-07-04
Paviljongen vid gamla badplatsen i Harrbäckssand
Samtliga andelsägare i Harrbäckssandsvägen
18 personer (inklusive styrelsen)

1. Ordförande Sören Kristiansson hälsar välkommen. Kallelsen till årsstämman godkänns.
2. Val av funktioner vid årsstämman
• ordförande: Evy Löfbom
• sekreterare: Ingela Lundmark
• två justerare: Elisabeth Vahlberg Jonsson och Tomas Wahlberg
Beslut: ovanstående personer väljs.
3. Verksamhetsrapporten för året som gått
Sören Kristiansson går igenom verksamhetsrapporten som godkänns och läggs till handlingarna.
4. Revisorernas berättelse
Revisionen av verksamheten redovisas. Revisorerna godkänner den ekonomiska redovisningen
och ger inga anmärkningar. Betydelsen av att ha en styrelse med engagerade personer betonas.
Valberedningen har haft ett svårt arbete att hitta nya personer till styrelsen och framför allt
förslag till ordförandeposten. Revisorerna föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att ha en
avlönad utförare som har ansvar och mandat att utföra mindre åtgärder.
Beslut: Styrelsen tar med sig förslaget.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
6. Framställningar av styrelsen/ motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit. Sören informerar om att Södra Sillskatan haft upp frågan om att
bilda en samfällighet på sitt årsmöte. Det beslutades att detta ska man arbeta för, antingen bilda
en egen samfällighet eller gå samman med Harbäckssandsvägens samfällighetsförening.
Kommer frågan upp krävs ett noggrant förberedelse-/genomförandearbete och ska
sammanslagning genomföras bör alla fyra vägföreningarna ingå.
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Styrelsen föreslår samma ersättning som tidigare år.
Beslut: Ersättningen till styrelsen är 12 000 kr för intern fördelning.
Revisorerna får 500 kr per person.

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringsförslag
Styrelsens förslag redovisas. Året som gått har ekonomin klarats med ett slutresultat på
+ 127 585 kr. Av detta överskott föreslår styrelsen en fondering på 100 000 kr till framtida
vägunderhåll. Mot bakgrund av ovanstående föreslås samma nivå på avgifter som tidigare.
Beslut: Årsstämman godkänner förslaget.
9. Val av två ledamöter till styrelsen
Jens Olsson ställer upp för omval. Sören Kristiansson avböjer omval och förslag på ersättare är
Stefan Hällgren, Harrbäckssand. Som ny ordförande föreslås Johan Carlsten för ett år.
Beslut: Jens Olsson och Stefan Hällgren väljs som ledamöter för två år. Johan Carlsten väljs
som ordförande för ett år framåt.
10. Val av två revisorer
Revisorerna ställer upp för omval.
Beslut: Omval av Ulf Bodén och Anna Janzén för ett år.
11. Val av valberedning
Carina Johansson och Rolf Forsell ställer inte upp för omval. Elly Viklund kvarstår och nya i
valberedningen blir Elisabeth Vahlberg Jonsson och Evy Löfbom (sammankallande).
Beslut: valberedning väljs enligt ovanstående.
12. Övriga frågor
Fråga väcks om representant från Skellefteå kraft ska ingå i styrelsen mot bakgrunden
majoritetsägande av skogsfastigheter.
Beslut: Styrelsen undersöker frågan vidare.
Fråga väcks om hur många fast boende som behövs för att kommunen ska ta tillbaka skötseln av
vägen? Exakt antal är svårt att ange – men tumregeln är att när året-runt-boende nyttjar vägen
lika som övriga fastighetsägare höjs bidraget från Trafikverket från 30% till 50% och då blir
övertagande aktuellt.
13. Årsstämmoprotokollet ska finnas tillgängligt
på anslagstavlorna vid korsningen till Djupviken, i Södra Sillskatan samt i Harrbäckssand.
14. Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet

Harrbäckssand 2021-07-04.
………………………………………..
Ingela Lundmark

Justeras
…………………………………………..

………………………………………..

Elisabeth Vahlberg Jonsson

Tomas Wahlberg

