Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Arnö Samfällighetsförening
(716401-4420) den 25 april 2010
Närvarande:
Jacob von Ehrenheim
Björn Rosengren
Ulf Stabo
Arne Nordfors
Frånvarande:
Lars Lindqvist
Maria Thulin
Maria Yilmaz
§1 Ordföranden Jacob von Ehrenheim förklarade sammanträdet öppnat efter att vägen
besiktigats gemensamt.
§2 Dagordningen fastställdes och godkändes
§3 Val av sekreterare – ordföranden valdes till mötessekreterare
§ 4 Val av Justeringsman – Arne Nordfors valdes till protokollsjusterare
§5 Vägförstärkningsprojektet är avslutat till styrelsens belåtenhet. Projektet budgeterades till
350.000 kr med en andel för föreningen på 124.600 kr. Utfallet efter att ytterligare medel
erhållits från Vägverket blev 411.867 kr med en andel för föreningen på 133.967 kr.
Kalkylunderlag samt utfall bifogas.
§6 Felinbetalda bidrag. Anmäldes till styrelsen att bidrag avsedda för en frikyrkoförsamling i
Arboga av misstag betalts till samfällighetsföreningen under åren 2007-2009. Efter
förtjänstfullt utredningsarbete av Ulf Stabo har samtliga poster reglerats under 2009. Totalt
inbetalades felaktigt 21.200 kr. 2009 års resultat har påverkats av detta med 7.700 kr.
§7 Ekonomi. Under 2009 har omförättning av andelstalen genomförts till en kostnad av
19.505 kr, vilket har utdebiterats till andelsägarna enligt lantmäteribeslut. Samtliga
debiteringar är reglerade. Ingående kassabehållning var 38.705 kr årets resultat inberäknat
vägförstärkningsprojektet blev -122.409 kr. utgående behållning blev -84.326 kr (mot planerat
-80.000kr). Underskottet täcks av en av stämman beslutad checkräkningskredit med limit på
150.000kr.
Styrelsen beslöt att fastställa räkenskaperna att föreläggas revisorer och stämma.
Föreningens intäkter 2010 beräknas till 60.000 kr Kostnad för vinterväghållning 2009/2010
uppgår till 22.450 kr. Styrelsen beslöt att som målsättning för innevarande år avsätta 10.000
kr för amortering på checkkrediten.
§ 8 Åtgärder på vägen 2010. Beslöts att med hänsyn till vägens goda skick inskränka
underhållet till nödvändig skrapning och saltning. Ordföranden skall tillse att dikningen på
kyrkrakan slutförs enligt avtal och utförs med korrekt profil.

§ 9 Styrelsen beslöt att kalla till stämma lördagen den 10 Juli kl 10:10
Vid protokollet

Justeras

Jacob von Ehrenheim

Arne Nordfors

