EKOLSUNDS BYALAG

Protokoll ÅRSMÖTE Lördagen den 28 augusti 2010, Kl 15.00
på Sjöängen i Ekolsund
15 st medlemmar närvarade.
1.

Till mötets ordförande utsågs Wendelin Müller Wille och till sekreterare Åsa Stenberg.

2.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Christer Lindbäck och Kerstin Nyström,
som tillsammans med ordföranden och sekreterare skall justera dagens protokoll.

3.

Mötet ansågs ha utlysts på rätt sätt.

4.

Dagordningen fastställdes.

5.

Frågor anmäldes för diskussion under punkt 14 övriga frågor.

6.

Verksamhetsberättelsen och resultat- samt balansräkning för räkenskapsåret utdelades
vid mötets början. Wendelin Müller Wille föredrog verksamhetsberättelsen och Katja
Eklund gick igenom det ekonomiska resultatet.

7.

Revisionsberättelsen utfärdad av revisorerna föredrogs. Revisorerna ansåg att
räkenskaperna skötts på ett mycket tillfredsställande sätt.

8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

9.

Till ordförande omvaldes Wendelin Müller-Wille för en tid av två år.
Till sekreterare omvaldes Åsa Stenberg för en tid av två år.
Till suppleanter för en tid av 1 år omvaldes Sören Svartz och Lars Dicander.
Kvarstående övriga medlemmar i styrelsen:
Ledamot Ute Omnell, Kassör Katja Eklund
Ledamot samt Hamnkapten Mats Omnell

10.

Till revisor omvaldes Ruth Hobro för en tid av 2 år.
Till revisorssuppleant omvaldes Britta Göransson för en tid av 1 år.
Övriga kvarstående :
Revisor Rune Forsström

11.

Stämman föreslog omval av valberedningen. Margaretha Lagestrand, Carl Cassel samt
Lena Munkhammar med Margaretha Lagestrand som sammankallande.

12.

Två skrivelser har insänts till styrelsen för behandling.
SKRIVELSE 1
Ett förslag har inlämnats till styrelsen om förstärkning av kajkanten vid bryggorna, av
Byalagets båtsektion. Kommunen har sagt ja till kajkanten och ritningar etc har
godkänts.
Förslaget innebär en kostnad om ca 13000 kronor inkl moms för material och arbeten.
Stämman biföll förslaget och beslutade att kostnaderna skulle fördelas
bokföringsmässigt mellan Byalagets allmänna konto och båtsektionens konto. 70%
Byalagets allmänna konto och 30% båtsektionens konto.
Röstning genomfördes och 100% av medlemmarna röstade för förslaget.
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SKRIVELSE 2
En skrivelse har tillställlts styrelsen från grannfastigheten till Sjöängen. Man önskar
fällning av träd och rensning av dike som gränsar till fastigheterna. Wendelin tar kontakt
med kommunen ang träd o dike. Årsstämman tyckte att det bör vara kommunen ansvar
som fastighetsägare.
13.

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift som skall följa nästa verksamhetsår
antogs. Avgift debiteras efter detta årsmöte, enligt nya stadgarna. Inbetalningskortet
kommer att återfinnas i Ekolsundsbladet.

14.

Övriga frågor, anmälda under punkt 5.
LEKSTÄLLNING SJÖÄNGEN
Förslag om inköp av leksaker till Sjöängen, lekhus m sandlåda, gungdjur mm.
Finsansiering genom de insamlingar som pågått under ca 1 år till förmån för
lekställning. Placering diskuterades och stämman överlät till styrelsen att besluta om
lämplig placering.
VÄGSKYLTNING
Under året har arbete pågått med påtryckning för skyltning av Ekolsundsvägen samt
Hastighetsbegränsning till 30km/h. Skyltning har påbörjats.
TRYGG HANSA försäkring
Under året har olycks- och ansvarsförsäkring tecknats pga krav från Enköpings
kommun.
BRANDFÖRSVARET
Brandförsvaret har under året kontaktats, av Byalaget, pga händelse när bilbrand
inträffade i byn. När bilbranden inträffat larmades räddningstjänsten och de kunde inte
hitta till Ekolsund, utan Håbos brandförsvar kom till platsen. Allvarligt i händelse av
brand eller olycka i framtiden och styrelsen har därför kontaktat Enköpings brandförsvar
för att få förklaring till hur det kunde inträffa. Vi hoppas få förklaring tillsänd oss.
GRÄSKLIPPNING
Under året har Ulf Ingelsson klippt gräset på Sjöängen med sin åkgräsklippare, som
komplement till Jan Rosendahl som klipper med traktor några gånger/år enl avtal.
Det har verkligen varit otroligt fint och välvårdat på ytorna. Styrelsen har fått i uppdrag
att, istället för att betala för omkostnaderna för Ulfs klippning, se till att pengarna
används för beläggning av vägen ner till Sjöängen. Tack Ulf!
Christer Lindbäck anmälde sig som frivillig xtrahjälp inför nästkommande säsong.
SÖNDAGSTIDNING
Diskussion om att många vill ha söndagstidning men ingen lösning framlades. Alla som
vill ha söndagstidning ska i Ekolsundsbladet uppmanas att maila in till byalaget som
kan försöka påverka.
EKOLSUNDSBLADET
Medlemmarna efterlyser mer information om vad styrelsen arbetar med under året.
T ex vad man gör i de olika arbetsgrupperna ang buller, vägskyltning, kajplats,
lekställning, ”styrelsen rapporterar” eller dyl. och detta bör skrivas i Ekolsundsbladet.

15.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
……………………………………………
Åsa Stenberg
Protokollförare

…………………………………………
Wendelin Müller-Wille
Ordförande

……………………………………………
Christer Lindbäck
Protokolljusterare

…………………………………………
Kerstin Nyström
Protokolljusterare
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