Föreningen Samarbete i Sannäs
Medlemsmöte
Lördagen den 11 augusti 2018
Lokal: Dansbanan vid Ängstugan
Tid: kl. 15.00
______________________________________________________________________

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnandes av ordförande Claes G. Hansson som hälsade alla välkomna.
§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes sittande ordförande Claes G. Hansson
Till mötessekreterare valdes Marianne Åström
§3 Val av två justerare/rösträknare
Christina Sanneborn och Rahul Lantz valdes till att justera dagens
protokoll tillika rösträknare.
§4 Mötets behöriga utlysande
Utlysandet av medlemsmötet ansågs ha skett helt enligt stadgarna.
§5 Genomgång av årmötes protokollet 2018-03-30
Årsmötes protokollet lästes upp av ordförande. Ingen av
mötesmedlemmarna hade något att anföra vid genomgången och protokollet lades till
handlingarna.
§6 Rapporter och meddelanden
Midsommar
Midsommar firandet, som föreningen ansvarar för har blivit en lyckad
aktivitet. Omkring 250 personer deltog. Tiden innan dansen börjar bör fyllas ut med ett
antal mindre aktiviteter för barnen nästa år. En
person bör utses till nästa år
med det övergripande ansvaret för midsommar firandet.
Räkfesten
35 personer deltog i räkfesten som anordnades på dansbanan. Dansbanan,
som festlokal till räkfesten blev lyckad och det fina vädret bidrog. Förslag
finns att utveckla idéen om att använda dansbanan till sociala verksamheter
och andra möten.
Sommar Yogan
Ca 15 personer har genomsnittligt deltagit i yogan som ägt rum under juli
månad.
Ekonomi
Rahul presenterade föreningens ekonomi. Föreningen har 208 medlemmar
som hittills betalat in medlemsavgiften. Föreningen disponerar totalt 417
000 kr, därav ett rörligt konto på 99 700 kr, fonder på 312 000 kr och därav
bundet kapital på 171 334, som det krävs permutation för att få disponera,

mindre sparkonto på 5 400 kr. Ett beräknat preliminärt överskott för 2018
på 13 356 kr.
Aktiviteter
Eventuellt tillkommer en Ostron fest i Bosses sjöbod innan sjöboden stängs
för säsongen.
Julglödd 1:a advent återstår.
Arrende/Bosses sjöbod
Ett kodlås skall monteras in på sjöboden.
Sju båtplatser ingår i innehavet av sjöboden. Två av dessa är lediga.
Intresseanmälan till dessa två platser lämnas till Claes. Lottning av
tilldelningen kommer att ske. Hyresavtal för båtplats kommer att ha samma
utformning som kommunens hyresavtal för båtplatser. Rätt till båtplats skall
vara medlem i föreningen och en förankring i samhället som boende eller
ägare av fast egendom.
Upplag båtar
Johan Axelsson hyr två olika områden på årsbasis. Ett årigt avtal och
omförhandlas innan den 1:a maj varje år. De båtar som står längs vägen mot
badet bör Johan Axelsson ta bort och förslag uppstod om att istället bygga
enklare bodar där och en ställning för kajaker och surfingbrädor. LarsAnders Lorvik utsågs som ansvarig projektutvecklar för dessa idéer i
samråd med Johan Axelsson.
P-platser
Lite bättre ordning råder vad gäller bilparkering runt Ängstugan men
förövrigt är det svårt att komma tillrätta med kaoset som råder några veckor
varje sommar.
Förslag från Christina Sanneborn att flytta dansbanan, vilket skulle innebära
att föreningen lägger beslag på den vackar utsikten och bilar/båtar får överta
dansbanans plats. Ett större projekt som föreningen får bearbeta.
Tältet
Midsommar veckan blåste föreningens tält sönder. En del finns fortfarande
kvar. Styrelsen har ej beslutat om det skall inhandlas ett nytt tält eller
utveckla idéen med ett stort paparaply eller pressening att ha över
dansbanan. Då finns ingen funktion för ett tält utanför Ängstugan längre.
Även över bryggan vid Bosses sjöbod kan en pressening/segelduk
installeras fler kan få sitta under tak vid olika sociala sammanhang.
§7 Övriga frågor
Hemsidan diskuterades. Ann-Sofie Fransson önskar att någon annan tar
ansvaret för den. Mötet ansåg att det finns ett behov av Hemsidan eftersom alla inte har
Facebook. Ann-Sofie skall tillfrågas om hon
har möjlighet att se hur många som
besöker föreningens hemsida. En hemsidan bör alltid vara uppdaterad och enligt årsmötes
beslut skall kallelser och alla protokoll finnas tillgängliga på föreningens hemsida.
Det är därför viktigt för föreningen att snarast hitta en ersättare för AnnSofie Fransson.
Bernt Karlsson tycker att föreningen bör fråga golfklubben om de
säsongsarbetarna, som klubben har anställt, skulle kunna hjälpa föreningen med röja efter
vägen och vissa slänter i samhället.

§8 Avslutning
Innan mötet avslutades tackade Claes, Sonia Sundevall för alla anslag som
hon gör till föreningen, Ann-Sofie Fransson för ha skött Hemsidan under
många år och Christina Olsson, som sköter flaggningen och de planterade
sommarblommorna.
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