Föreningen Samarbete i Sannäs
Årsmötet den 14 april 2017
Lokal: Folkets Hus Sannäs
Tid: kl. 15.00
______________________________________________________________________

Protokoll fört vid föreningens årsmöte med 24 närvarande medlemmar inklusive styrelsen.
Bilaga 1.

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnandes av ordförande Bernt Karlsson som hälsade alla välkomna.
§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Claes G. Hansson och
till mötessekreterare valdes Marianne Åström.
§3 Val av justeringsmän/rösträknare
Ebbe Holm och Terje Hauger valdes till att justera dagens protokoll.
§4 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§5 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
§6 Föregående medlemsmötes protokoll
Medlemsprotokollet från 2016-08-13 lästes upp. Protokollet godkändes och
kunde läggas till handlingarna.
§7 Verksamhetsberättelsen för 2016
Ordförande Bernt Karlsson läst upp Verksamhetsbersberättelsen för 2016. Kjell
Norberg påpekade att det var väsentligt med viss socialverksamhet runt Ängstugan. Det är
viktigt att sådan verksamhet inte planeras i konkurrens med
annan i närheten. Det
påpekades att verksamhet utöver föreningens
Aktivitetsplan kräver enskilda personers
engagemang, s k eldsjälar. Föreningens styrelse stödjer gärna om s k eldsjäl kommer med
förslag eller idéer. Efter dessa inlägg godkändes Verksamhetsberättelse för 2016 av
medlemmarna.
§8 Förvaltningsberättelse för 2015
Stefan Sanneborn föredrog förvaltningsberättelsen. Årets resultat visar på ett
underskott på 14743 kr. En speciellt ekonomiskt avtal med Johan Axelsson har
föreningen slutit med anledning av ålagda förbättring och reparationer av
spolplattan för båtupptaget.Resultatrapport per 2016-12-31. Se Bilaga 2.

Förvaltningsberättelsen godkändes av årsmötet.
§9 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Göran Gertmo. Den upprättad
revisionsberättelsen var underskriven och godkänd av Sonja Lantz, revisor och
revisorsuppleant Göran Gertmo.
§10 Styrelens ansvarsfrihet
Årsmötets beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen.
§11 Budget för 2017
Stefan Sanneborn föredrog 2017 års budget och förutspår ett underskott på 11
500 kr. Föreningens likividitet är trots beräknat underskott god, ingående balans
för 2017 är 582 606 kr. Se bilaga 3.
Förslag från Mikael Grevesmûhl att göra det mera kännt att Ängstugan med tält
är tillgängligt för uthyrning så att föreningens anläggning utnyttjas mera.
2017 års budgetförslag godkändes av årmötet.
§12 Val av styrelse och suppleanter
Valberedningen bestående av Christina Sanneborn och Kjell Nordberg föreslog
följande personer till föreningens styrelse.
Ordinarie ledamöter; Ordförande Claes G. Hansson (2 år omval), Stefan
Sanneborn (1 år av kvarvarande mandat period ), Marianne Åström (2 år
omval), Hanne Maeland (2 år, nyval), Stellan Hallström (nyval 2 år)
Suppleanter; Lena Timby (nyval 1 år) och Rauhl Lantz (nyval 1 år).
§13 Val av revisorer och suppleanter
Ordinarie revisorer; Sonja Lantz (omval 1 år) och Göran Gertmo (omval 1
år).
§14 Val av valberedning
Kjell Nordberg och Christina Sanneborn omvaldes till valberedning.
§15 Rapporter
Aktivitetsplanen för 2017 föredrogs. Sannäsdagen blir inte av i år istället
tänker föreningen utvidga sitt åttagande vid midsommar. Det är en aktivitet
som blivit populär och stor uppslutning. Rauhl föreslog att använda Facebook som ett forum
för vad som händer i Sannäs bl a
midsommarfirandet så det når andra människor utanför
Sannäs.
Terje Hauger föredrog sin samanställda rapport "Sannäs i framtiden".
Treje har under hösten lyckat samla ett tiotal personer från samhället till
två
möten och ytterligare några har han haft mailkontakt med. Meningen
med dessa träffar
har varit att fritt spåna om vad kan man göra för att förbättra och göra Sannäs ännu trevligare
och aktraktivare för dess
innevånare och besökare. Alla dessa idéer, som gruppen
kom fram till
finns att läsa om i Bilaga 4. Men som Treje påpekar och
som också styrelsen är helt enig om att alla förslag kräver en eldsjäl. Denna eldsjäl
får
föreningens fulla uppbackninga att verkställa sitt/sina förslag som känns rimliga och
verklighetsförankrade för ett samhälle som Sannäs.Föreningens styrelse är verkligen

tacksamma för detta initiativ
sammanställningen av

och arbete som Terje lagt ned och den gedingna
alla roliga och kreativa idéer som kommit från gruppen.

Kjell Norberg föredrog bakgrunden till hur spolplattan som anlas 2008
med
bidrag från staten och Göteborgs universitet. Spolplattan blev
granskad förra året av
miljöansvarig chef i kommunen, som underkände delar av den. Den behöver renoveras och
en switsch bör sättas in för att
reglera avloppsvattnet från spolplattan. Avloppsvattnet
har förrut renats
genom manuelldosering och sedan förts till en
trekammar brunn.
Renoveringen kommer att innebära en automatisk
dosering och switchen
ser till att det förorenade vattnet pumpas till tre stycken
nyinstallerade
tankar. Renoveringskostnaderna kommer att uppgå till
30 000 kr. Särskild överenskommelse härom har träffats med BJ/Johan Axelsson.
Björn Dahlberg berättade om att han tagit initiativ till en
konstutställning i
Folkets Hus den 8 juli. Två ytterligare konstnärer kommer att delta förrutom Björn själv,
Kestin Berg och Gert Andersson.
Årsmötet kunde direkt utse Björn Dahlberg till eldsjäl.
Claes meddelade att han försöker utreda vilka områden inom samhället
kommunen har ansvar för vad gäller underhåll och skötsel. Vore
fördelaktigt
att få klarhet i detta så föreningen vet vad som den kan ta på
sig tillsammans med
medlemmarna att sköta.
Mikael Grevesmûhl påpekade att Folkes Bro hade några ruttna plankor

som

bör bytas ut.

§16 Föranmälda frågor
Inga föranmälda frågor fanns.
§17 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§18 Mötet avslutas
Innan mötet avslutades avtackades avgående ledamöterna Bert Karlsson
Christina Olsson för sina år i styrelsen. Därefter avslutade sittande ordförande mötet.
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