
 

 

Protokoll Småskärsuddsvägens samfällighetsförening  
 
Ordinarie föreningsstämma med Småskärsuddsvägens samfällighetsförening 

 

Lördag den 16 maj 2015 kl 10.00-11.30  Piteå Havsbad 
 

§1. Öppnande: Stämman öppnades av ordförande Ola Burström och mötet godkände 

dagordningen. 

 

§2. Kallelse: Kallelsen godkändes av stämman. 

 

§3. Ordf. / sekr. för stämman: Ola Burström valdes till ordförande , och Jan Kaarle till 

sekreterare för mötet. 

 

§4. Justeringsmän: Berit Westerlund och Mona Wilsson valdes att justera protokollet 

 

§5. Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen för år 2014 upplästes av Ola 

Burström och godkändes av stämman. 

 

§6. Revisorernas berättelse: Revisorernas berättelse upplästes av Curt Burman och 

godkändes av stämman 

 

§7. Fasställande /ansvarsfrihet: Resultat- och balansräkningen för år 2014 fastställdes 

och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för  verksamhetsåret 2014. 

 

§8. Framsställningar / motioner: Inga framställningar/ motioner inlämnade. 

 

§9. Arvoden: Arvoden fastställdes oförändrat, till 9 000:- för styrelsen och 1000:- för 

revisorerna, ´exklusive sociala avgifter. 

 

§10. Budget: Förslag till driftsbudget upplästes av Ola Burström. Här beslutades att 

uttaxeringen  blir 10:- / andel, för räkenskapsåret 2015, gällande normala 

underhållsåtgärder för vägen, såsom snöröjning, plogkäppar, sandning, buskröjning och 

smärre reparationer. För fastboende blir  uttaxeringen det dubbla, alltså 20:- per andel. 

 

§11. Styrelseval: Omval av Gun-Britt Jonsson och Daniel Hancke  för två år framåt. 

 

§12. Suppleanter:  Omval av Magnus Jonsson och  Bernt Olofsson som 

styrelsesuppleanter för 1år.     

 

§13. Revisorer:  Curt Burman och Carina Engström valdes som revisorer för 1 år ,  och  

Margareta Edlund/ Gustafsson valdes som revisor-suppleant för 1år. 

 

§14. Valberedning:  Sven-Ivar Lidström (sammankallande) och Mona Wilsson valdes. 

 

 

§15. Vägfrågor:  



Föregående årsmöte beslutades att rusta upp hela vägsträckan. Dikning och 

upprensning av vägslänterna är utförda. 

 

 Under sommaren 2014 kommer hela sträckan förses med ny beläggning,  varav den 

nedre hälften även fräses upp, och förses med 10 cm nytt bärlager under den nya 

asfaltbeläggningen.  Några uppstickande ”tjälstenar” grävs upp och ny trumma lägges i 

slutet av vägen vid ängen. Styrelsen har fått skriftligt besked från Trafikverket om c:a 1 

miljon kr i bidrag.  Beslutades att fortsätta med en utdebitering på 100;- per andel i 

ytterligare 2-3 år framåt,  då investeringen beräknas vara betald. 

 

§16. Övriga frågor:  Styrelsen meddelade att vi nu en mycket bra fungerande hemsida 

för vägen, där vi kan lägga ut info och samtidigt erhålla synpunkter från medlemmarna. 

www.smaskaruddsvagen.se 

Beslutades att styrelsen får i uppdrag att lägga upp en mail-lista på medlemmar som 

själva accepterar att få kallellser, protokoll m.m via hemsidan och därmed kunna spara 

pengar på att skicka ut mindre antal info via brev. 

 Dock kvarstår att vi fortsätter att skicka ut till de medlemmar som av någon anledning 

föredrar att få info via post, enligt ”gamla” sättet. 

 

§17: Plats där protokollet finns tillgängligt: Anslås på anslagstavlan vid början av vägen 

in till Högsböleskiftet. Finns även hos styrelsemedlemmar, och på hemsidan 

 

§18. Avslutning: Ordförande tackade medlemmarna för ett intressant och väl 

genomföert möte. 

 

Piteå 2015-05-16  

 

 

 Vid protokollet                                 Ordförande         Ola Burström 

Jan Kaarle 

 

___________________________                   __________________________ 

Justeras av :  Berit Westerlund                     Justeras av:  Mona Wilsson 

 

 

 

 

 

 

http://www.smaskaruddsvagen.se/

