Årsmöte 2019-08-10 på Silverhällsudden, Marby
Närvarande styrelsen: Ordförande Jesper Söderlind, kassör Eva Nordenberg, sekreterare
Birgitta Pihl, ledamot Sven Dock, vice ordförande Christer Svedberg.
Närvarande medlemmar: Sex personer.
§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2. Till mötesordförande valdes Jesper Söderlind.
§ 3. Till mötessekreterare valdes Birgitta Pihl.
§ 4. Föreslagen dagordning fastställdes och godkändes.
§ 5. Möteskallelsen samt behörigt utlysande godkändes av årsmötet.
§ 6. Röstlängden fastställdes. En röst per betalande fastighet.
§ 7. Till protokolljusterare valdes Thomas Carlsson och Owe Kågesten
§ 8. Till rösträknare valdes Thomas Carlsson och Owe Kågesten.
§ 9. Föregående årsmötesprotokoll 2018-08-11 lästes upp och godkändes.
§ 10. Styrelsens årsberättelse för 2018/2019 (årsmöte till årsmöte) lästes upp och
godkändes. (Bilaga 1).
§ 11. Kassarapporten och bokslutet redovisades av Eva Nordenberg. Godkändes (Bilaga 2).
§ 12. Ingen av revisorerna kunde närvara på årsmötet men Mikael Andersson var ombud
och föredrog revisionsberättelsen och föreslog beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2018. (Bilaga 3).
§ 13. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 14. Inga motioner har inkommit.
§ 15. Val av styrelse:
Val av kassör: Eva Nordenberg omvaldes för en period om två år.
Val av ledamot: Christer Svedberg omvaldes för en period om två år.
Styrelsen består nu av: Ordförande Jesper Söderlind, kassör Eva Nordenberg, ledamöter
Birgitta Pihl, Sven Dock och Christer Svedberg.

§ 16. Val av revisor: Jenny Ornefalk omvaldes för en period om två år.
§ 17. Val av valberedning: Då ingen ställer upp som valberedning beslutas att styrelsen
fortsätter med uppgiften tillsvidare.
§ 18. Val av sammankallande till festkommitté 2020, ansvariga vägar: Silverhällsvägen och
Sjövägen. Till sammankallande valdes Hans Andersson.
§ 19. Rapporter: Inga rapporter finns.
§ 20. Beslut tas om oförändrad medlemsavgift 250 kronor.
§ 21. Beslut tas att arvodet är oförändrat 250 kronor.
§ 22. Övriga frågor:
-Inkommen synpunkt från Elisabeth Nordenberg angående sand till badstranden och
fågelspillning. Beslutades att styrelsen gör en utvärdering årligen i maj/juni om sand behövs.
Frågan om fåglar på Udden kommer utredas av styrelsen innan nästa säsong.
-Förslag från Owe Kågesten angående rösträtt. Svårt att hinna med att betala innan årsmötet
eftersom kallelsen kommer under sommar/semesterperiod. Kan rösträtten gälla om man
betalat medlemsavgiften föregående år? Styrelsen utreder frågan och återkommer med
förslag.
-Fråga angående detaljplanen. Owe Kågesten, ordförande i Samfällighetsföreningen svarar
att de i dagsläget inte vet hur långt Norrköpings kommun kommit i frågan.
-Vassen breder ut sig i badviken. Går det att göra något åt det? Förslag från årsmötet
framförs att det finns en ”slåttermaskin” att fästa på en roddbåt som klipper vassen under
vattennivån. Styrelsen utreder frågan vidare.
§ 23. Årsmötet avslutades av ordförande Jesper Söderlind.
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