Enens Samfällighetsförening, Box 207, 43925 Onsala

KALLELSE till Ordinarie Årsstämma 2001
Föreningens årsstämma kommer att avhållas torsdagen 14 juni 2001 kl 19:00
i Enens Båtägarförenings samlingslokal vid hamnen. Kaffe eller te med enkelt dopp serveras.
Föredragningslista:
§1.

Stämman öppnas.

§2.

Val av ordförande för stämman.

§3.

Val av sekretarare för stämman.

§4.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

§5.

Val av två protokollsjusterare.

§6.

Styrelsens förvaltningsberättelse avs. 1998/2001. Se bilaga 1.

§7.

Kassarapport. Se bilaga 2.

§8.

Revisionsberättelse.

§9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§10.

Arvoden till styrelsen och revisorer.

§11.

Styrelsens förslag till debitering per andel.

§12.

Styrelsens förslag till budget för det kommande året. Se bilaga 3.

§13.

Val av föreningsordförande.

§14.

Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

§15.

Val av revisorer och revisorssuppleanter.

§16.

Val av valberedning.

§17.

Behandling av inkomna motioner.
• Motion från Lars Ljungström ang. tennisbana
• Motion från Helene och Dan Berg ang. lekplats, snöröjning och siktförbättring
• Motion från Inger och Olof Lundin ang. återställande av en farthinder på Strannevägen

§18.

Rapport från städdagarna 00-01, planer för 01-02.

§19.

Övriga frågor.

§20.

Sättet för stämmoprotokollets offentliggörande.

§21.

Stämmans avslutande.

Inför årsstämman ombeddes alla som gjort förändringar under året, t.ex. ändring av fritidsboende till
året runt boende, ägarbyte, osv., att meddela förändringen på bifogad blankett för uppdatering av vårt
eget och Lantmäteriets register.
Bilagor:
1.
2.
3.
4.

Styrelsens förvaltningsberättelse och ägarbyte blankett
Balansräkning och resultaträkning 2000-2001.
Budget 2001-2001.
Inkomna motioner

Onsala 2001-05-20

Enens Samfällighetsförening, Box 207, 43925 Onsala
Bilaga till Föredragningslista 2001-06-12

Bilaga 1

Förvaltningsberättelse för tiden 2000-05-01 – 2001-04-30
Styrelsen har haft 5 st protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Under året har genomförts allmänt underhåll och skötsel av vägarna (snöröjning, sandning och sopning samt underhåll och
upprustning av skyltar och vägbulemärken). Vägbulorna på Stora Enens Väg har förbättrats. Cementrören som placerats ut på
Röde Bäcks Väg i ett försök att sänka hastigheten utan vägbulor har tagits bort sedan det visat sig att avsedd verkan inte
åstadkommits.
Anslagstavla som tillverkats av föreningsmedlemmar har satts upp i hörnet Stora Enens Väg/Röde Bäcks Väg.
Grönområdet vid Brokövägen har iordningställts av en entreprenör som jämnat till marken, kört bort skräp samt sått gräs.
Grönområdena har upprustats av en entreprenör som samlat ihop ris och grävt ner detta, återställt vägavsnitt i anslutning till
Strannegården 1:75, förbättrat gångstig vid Enen 1:20 och 1:113 med väggrus samt dikat vid gång- och cykelvägen mellan
Bogrens Väg och Tranas Väg.
Efter idogt arbete av föreningsmedlemmar har första etappen av badbryggearbetet kunnat avslutats av en entreprenör som
slagit ner permanenta pålar för att underlätta den årliga upp- och nedmonteringen av bryggan.
Två arbetsdagar har anordnats, den ena den 7 oktober 2000 då man koncentrerade sig på upprensning efter röjningarna i
grönområdena. Den andra arbetsdagen gick av stapeln i härligt väder den 21 april då man samlades i grupper vid några
utvalda arbetsområden med en förutbestämd ledare för varje grupp. Även denna gång koncentrerades arbetena till
grönområdena samt stranden och man eldade bl.a. upp det mesta av de grenar som tidigare samlats ihop.
Cirka 40-50 personer, en del nya ansikten, hade anammat kallelserna vid de båda tillfällena, och vi fick en härlig samvaro
med nya bekantskaper. Arbetsdagarna avbröts, och i en del fall avslutades, traditionsenligt med ett fantastiskt grillparty vid
badstranden med korv och bröd, kaffe och bullar.
Onsala den 17 maj 2001

Bertil Hansson
Ordförande

Jeanette Nilsson
Sekreterare

Karin Amundsson
Kassör

Lars Dahlin

Stig Högberg

Sune Jönsson

Peter Lindell

……………………………………………………………………………………………………………………….……….
Uppdatering av medlemsregister: Om uppgifterna enligt adressetiketten inte stämmer, ändra nedan och skicka/lämna till
styrelsen snarast.
Fastighetsbeteckning:………………………….Ev. datum för förändringen……………..Tel.nr………………….
Ägare 1……………………………………………..Ägare 2……………………………………………………….
Adress……………………………………………………………………………………………………………….
Orsak: (kryssa för)
Ny ägare…………….Nybyggnation……………….Sommarboende……………….Åretruntboende……………..

