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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i  

Dyviks Samfällighetsförening den 31 juli 2010, kl 10.00 på Sjöslätten  

 

Bilaga 1: Närvaroförteckning 

Bilaga 2: Skrivelse från Ulf Hedenström 

 

 

 

§ 1 Styrelseordföranden förklarade mötet öppnat. 

Styrelsen presenterade sig. 

   

§ 2  Förteckning upprättades över närvarande representanter för fastigheterna i 

föreningen. Närvaroförteckningen godkändes som röstlängd för stämman. 

 

§3 Stämman förklarade sig behörigen kallad. 

 

§4 Den utsända dagordningen fastställdes för stämman. 

 

§5 Bernt Söderlund valdes till ordförande för stämman. Beslutet var enhälligt, liksom 

samtliga beslut nedan också var enhälliga. 

 

§6 Eva Salomonsson valdes till sekreterare för stämman. 

 

§7 Claes Tottie och Lars Werner valdes till justeringsmän  

 

§8 Förelades a) förvaltningsberättelse, b) balans- och resultaträkning, c) 

revisionsberättelse, enligt bilagor i kallelsen för stämman.  

Vi noterar och tackar för att föreningen har fått in två frivilliga bidrag för att man 

uteblivit från städningen, 200 SEK från Fredrika och Lars Werner och 3200 SEK 

från Olle Engströms stiftelse. 

 

Balans- och resultaträkningen fastställdes och stämman beslutade enligt styrelsens 

förslag, nämligen att resultatet balanseras i ny räkning.  

 

§9  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsårets förvaltning. 

 

§10 Stämman beslutade att styrelsen är ansvarig för att utforma regler för bryggor och 

båtplatser. 

 

§11 Styrelsen redogjorde för projektet Håll Dyvik öppet. En del kommentarer har 

inkommit, bl a en skrivelse från Ulf Hedenström, som bifogas protokollet. Stämman 

tillstyrkte att projektet ska fortsätta, vilket bl a innebär rätt för styrelsen att upphandla 

trädfällning, samt de kringåtgärder som är lämpliga 

 

§12 Följande beslut fattades angående avsättning av medel för underhålls- och 

förnyelsefonder: 

Marenvägen (sektion 1) - 10 000 SEK 

övriga vägar (sektion 2) - 35 000 SEK 
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Förnyelsefond för bryggan (sektion 2) - 37 500 SEK 

Underhåll av bryggan(sektion 3) - 20 000 SEK 

 

§ 13 Beslöts att inget arvode ska utgå till styrelse eller revisorer. Dock äger styrelsen att 

avnjuta en god middag för sitt arbete på föreningens bekostnad.  

 

§14 Beslöts att följa styrelsens förslag till vägunderhållsplan 2010 – 2013. 

 

§15 Föreningens inkomst- och utgiftsstat för det kommande räkenskapsåret fastställdes 

med oförändrade avgifter i samtliga sektioner. 

Beslutades att årsavgifterna förfaller till betalning 30 dagar efter mottagande av 

översänt inbetalningskort, dock senast 1 november 2010. 

Föreslagen debiteringslängd fastställdes. 

 

§16 För nästa verksamhetsår omvaldes samtliga i styrelsen. Till ny ordförande valdes Jan 

Bäcklund. 

 

§17 Till revisorer omvaldes Charles Hillgren och Marcus Rudling. Till revisorssuppleant 

omvaldes Peter Fahlén. 

 

§18 Till valberedning valdes Marianne Gyllenpalm, Agneta Rudling, Dag Swedung och 

Lars Werner (sammankallande). 

 

§19 Meddelades att stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos Eva 

Salomonsson från och med 14 augusti 2010. 

 

§20 Ordföranden förklarade den formella delen av mötet avslutat. Lars Werner tackade 

styrelsen, å föreningens vägnar, för ett gott samarbete det gångna verksamhetsåret. 

 

 

 

 

 

 

 

Lisö den 5 augusti, 2010 

 

    

Vid protokollet           

 

 

Eva Salomonsson 

 

 

 Justeras 

 

 

Bernt Söderlund Claes Tottie            Lars Werner 
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Efter den formella stämmans avslutande, togs följande frågor upp 

- Städdagar: lördag 25 september 2010 och lördag 14 maj 2011. 

- Festkommittén med Åke Norberg (sammankallande), Gulli Moquist, Eva 

Salomonsson, Fredrika Werner och Katarina Hall omvaldes. Sommarfest hålls på 

sjöslätten lördag 31 juli. Ström för festen dras från Irina Petterssons fastighet, och 

vi tackar Irina för att hon i alla år har bjudit på strömmen till våra fester. 

- Det nyinförskaffade tältet lovordades, och stämman önskade att kommande 

stämmomöten skall hållas i detta tält.  

- Slåtter. Det uppdrogs åt styrelsen att göra en plan för de öppna ytorna. 

- En slåtterbalk har införskaffats till föreningen, för rensning av dikena längs våra 

vägar. Att köras på städdagar. Förslag kom upp om att vi skulle ta fram regler för 

vad fastighetsägarna ev ska ansvara för vad gäller dikena utanför fastigheterna. 

Claes Tottie skickar weblänkar, från andra fastighetsområden, med förslag på hur 

sådana regler skulle kunna utformas. 

- För de som inte beställde skyltar till fastigheterna med vägnamn och nummer 

med eller utan namn i samma stil som vägnamnsskyltarna, kommer en ny 

samordnad beställning att göras. Jan Bäcklund skickar ut en intresseförfrågan, 

och Bernt Söderlund ordnar beställningen 

- Håll Dyvik öppet. Märkningen av träd fortsätter i eftermiddag, och vid någon av 

de kommande helgerna.  

- Håll Dyvik rent. Det klagades på att bl a fimpar har hittats i området. Föreslogs 

att en papperskorg ska sättas upp vid norra badviken. Att tömmas på städdagarna. 

- Gränsdragningen mellan Irina Petterssons tomt och Sjöslätten är enligt Irina 

oklar. Enligt Irina står det nuvarande staketet en bit in på hennes tomt. Nu ska 

hon göra nytt staket, som ska följa gränsen. Irina vill ha en plan för hur 

gränsdragningen ska regleras. 

 


