ENENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, Box 207, 43925 Onsala
Protokoll från årsstämma med Enens Samfällighetsförening (ESF)
i Enens Båtägares Ekonomiska Förenings nya klubbhus den 13 JUNI 2000 KL 19.00
§1.

Föreningens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande medlemmarna (18) välkomna.

§2.

Till ordförande för årsstämman utsågs Bertil Hansson.

§3.

Till sekreterare för stämman utsågs Jeanette Nilsson.

§4.

Stämman ansåg sig behörigen utlyst.

§5.

Till att justera stämmans protokoll utsågs Marianne Hansson och Lars Rundstedt.

§6.

Styrelsens förvaltningsberättelse, utskickad med kallelsen, godtogs. Stämman lät lägga förvaltningsberättelsen
till handlingarna.

§7.

Kassören delade ut en uppdaterad kassarapport för verksamhetsåret 1999/2000 (bifogas), med en ändring mot
den som var utskickad med kallelsen (en felaktig inbetalning som senare återbetalats har tagits bort från resultat
räkningen). Rapporten lästes upp av kassören. Kassarapporten godkändes och lades till handlingarna.

§8.

Revisorernas berättelse lästes upp av kassören Karin Amundsson, godtogs och lades till handlingarna.

§9.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10.

Stämman beslutade att styrelsens gemensamma arvode under verksamhetsåret 2000/2001 skall vara oförändrat,
dvs 9000:- (2000:- till ordföranden, sekreteraren och kassören, 500:- till övriga ledamöter och 500:- till ledarna
för badplatsens arbetsgrupp samt grönområdets arbetsgrupp).
Revisorernas gemensamma arvode skall vara oförändrat, dvs 1000:-.

§11.

Budgetförslag för verksamhetsåret 2000/2001, utskickat med kallelsen, lästes upp av kassören och godkändes av
stämman. Detta innebär att en sänkt utdebitering tillämpas år 2000/2001, dvs 75:- per andel. Ordföranden
påpekade att denna efterlängtade sänkning möjliggöres av Enens Samfällighetsförenings policy av progressiv
asfaltering av grusvägar, som har givit lägre underhållskostnader, och är nu, med Strannevägens och
Ljungbackevägens upprustning, äntligen klar. 'Projekt' för vilka pengar är budgeterade är: Permanent badbrygga
och trädfällning och slyröjning i grönområden mellan Stora Enen och RödeBäcks väg, mellan Bogrens väg och
Brokövägen, och mellan Lyngskärsväg och Sturevägen.

§12.

Stämman valde Bertil Hansson till samfällighetsföreningens ordförande för verksamhetsåret 2000/2001.

§13.

Hans Larsson presenterade valberednings förslag till funktionärer för 2000/2001, och stämman godtog förslaget.
Detta betyder: Omval till styrelsemedlemmar för året 2000/2001 Karin Amundsson, Lars Dahlin, Stig Högberg,
Sune Jönsson och Jeanette Nilsson. Ny ledamot Peter Lindell (suppleant 1999/2000).
Till styrelsesuppleanter för samma tid utsåg stämman: Ingrid Dahlgren, Marianne Hansson, Anders Moberg,
Sten Moberg (omval).
Hans Larsson informerade (i likhet med information på årsstämman 1999/2000), att flera styrelseledamöter har
tjänstgjort i många år, och skulle nu gärna lämna över uppdraget till nya krafter. Valberedningen tar gärna emot
förslag till nästa årsstämma.

§14.

Till revisorer omvalde stämman, enligt valberedningens förslag, Björn Olsmats och Britt-Marie Eriksson. Till
suppleanter utsåg stämman Lena Aspler-Bergström (omval) och Susanne Johansson.

§15.

Till valberedning inför 2000 årsstämma valde stämman Hans Larsson (omval), Horst Mueller (omval) och
Jonas Roos.

§16.

Det fanns inga inkomna motioner

§17.

Rapport från städdagarna 1999/2000, planer för 2000/2001. Diskussion över ev. debitering för utebliven
arbetsinsats på städdagar.
• Ordföranden hänvisade till verksamhetsberättelsen, som innehåller en redovisning av årets arbetsinsatser.
• Sune Jönsson berättade om planer för en permanent badbrygga. Pålning väntades komma igång vecka 24.
En entreprenör gör pålningen, men mycket frivillig hjälp med byggandet av bryggan behövs (kontakta
Peter Lindell - 61726 eller Sune Jönsson - 63636)
• Trädfällning och slyröjning är beställd till augusti. Riset ligger kvar några månader, tills det har torkat
tillräckligt för entreprenören att flisa det. Entreprenören behåller stockarna och riset som betalning.
• Det är som regel 30-40 medlemmar som arbetar på våra städdagar, i stort sett samma personer varje
gång. Årsstämmans deltagares diskussion om ev. debitering för utebliven arbetsinsats visade att detta är
inte bästa sättet att få fler att delta. Förslag läggs fram:
− Fler städdagar, varav åtminstone en under sommarmånader när sommarboende medlemmar är här.
− En lista med arbete som inte hanns med, som medlemmar som inte kunde ställa upp på den anvisade
dagen kan utföra senare
− Utse en chef för varje område (som Bryggchef i hamnen) som leder arbetet med hjälp av de som
bor i området (Brokövägen, Bogrens väg, RödeBäcks väg, o.s.v.)
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa årsstämma.
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§18.

Övriga frågor.
• En anslagstavla skall sättas upp. Stämman beslutade att anslagstavlan placeras vid hörnet Stora Enens
väg/Bogrens väg (i närheten av postens brevskåp).
• Det påpekades att sikten vid korsningen Gottskärsväg/Stora Enens väg är skymd av kullen bakom
cykelvägen. Det är oklart vem har ansvar för marken i detta område, troligtvist någon annan vägförening.
Styrelsen åtog sig att diskutera detta med Strannegårdens vägförening, försöka komma underfund med
vilken vägförening som ansvarar för marken där, och påtala problemet.
• Styrelsen planerade att sätta upp 'hundbajslådor', men det blir inte så, p.g.a. svårigheter med
administration (ingen vill tömma dem).
• Styrelsen har arbetat med ett förslag att anlita ett privat parkerings övervakningsbolag. Men ett sådant
bolag får endast övervaka enskilda vägar. Felparkerade bilar vid stranden kan enbart bötfällas av
kommunens 'lapplisor'. Styrelsen har tagit fram en lapp som påpekar att en bil är felparkerad, för
användning som en varning. Det är möjligt att ringa till Gatukontorets jour (tfn 0300-34100) och be dem
att komma och lappa, om det är svårt att komma fram för felparkerade bilar.
• Informerades om de inköpta målen på fotbollsplanen, som bekostas till hälften av Bostadsrättsföreningen.
Enens Samfällighetsförening tackar för detta. (Ordföranden ber att få framföra, att härmed är alla
välkomna att använda planen, och gärna hjälpa till att klippa den!)
• Ingången till badplatsen direkt från trottoaren har bommats igen eftersom vild mopedåkning har
förekommit. Småbarnsföräldrar ser gärna att den öppnas igen så de slippar ta barnen på vägen utanför
staketet till den enda nuvarande ingången. Styrelsen öppnar ingången igen om ett tillfredsställande sätt att
förhindra buskörning kan åstadkommas.
• Ett lutande träd på Lyngskärsvägen börjar bli till en trafikfara. Styrelsen åtog sig att kontakta tomtägaren
och se till att det blir åtgärdat.
• Snigelinvasionen från långgräset i området nämndes. Gräset bör skötas. Detta kan bli ett uppdrag för
arbetsdagsgrupperna.
• Skadegörelse kostar mycket underhållspengar (en ny vägspegel, t.ex., kostar 3000:-). Än en gång vädjar
styrelsen till föräldrar i området att de förklarar för sina ungdomar hur viktigt det är att vara skötsam, och
att informera styrelsen om ungdomar från andra områden som kommer hit och skadar våra speglar,
skyltar och bommar.

§19.

Stämmoprotokollet skickas med post till medlemmar med adress utanför ESFs område, och delas ut av
styrelseledamöterna till alla som bor inom området.

§20.

Stämman avslutades ca. kl. 21.00.

Vid protokollet Jeanette Nilsson

Justeras Bertil Hansson

Onsala

Onsala

Justeras Marianne Hansson

Justeras Lars Rundstedt

Onsala

Onsala

Styrelsemedlemmar för 2000/2001 är :

Med särskilt ansvar för:

Bertil Hansson

Ordförande

Bogrens v 9

63590

Karin Amundsson

Kassör

Röde Bäcks v 2

64619

Jeanette Nilsson

Sekreterare

Röde Bäcks v 6

62373

Lars Dahlin

Ordinarie medlem

Strannevägen 11

62470

Akut och regelbundet underhåll

Stig Högberg

Ordinarie medlem

Tranas v. 1B

61576

Akut underhåll

Sune Jönsson

Ordinarie medlem

Lyngskärs v. 10

63636

Skyltvård

Peter Lindell

Ordinarie medlem

Bogrens v. 10

61726

Ledare för badplatsens arbetsgrupp

Sten Moberg

Suppleant

St Enens Väg 37

64615

Grönområden

Anders Moberg

Suppleant

St Enens Väg 33

63440

Ledare för grönområdenas arbetsgrupp

Ingrid Dahlgren

Suppleant

Brokö v.10

64187

Marianne Hansson

Suppleant

Bogrensväg 20

60399

Kontakter med Bostadsrättsförening
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