PILÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från årsmötet i Pilängens Samfällighetsförening
Lördagen den 24 juli 2021 kl.10.00
Plats: Fotbollsplanen
§ 1. Ordförande Jan Adolfsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
En närvarolista ombads fyllas i och fungera som röstlängd. 46 pers närvarande
representerade 40 stugor.
§ 2. Mötet godkände kallelse och dagordning som skickats ut.
§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Jan Adolfsson.
§ 4. Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Äng, stuga 373.
§ 5. Till justeringsmän o tillika rösträknare valdes Göran Adolfsson stuga 368
samt Ulrika Johansson stuga 312.
§ 6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp, godkändes och
lades till handlingarna.
§ 7. Ekonomisk rapport för det gångna året, samt budget för kommande år
presenterades av Jan Adolfsson. Därpå lades den ekonomiska rapporten till
handlingarna.
§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp, och mötet beslutade, i enlighet med
revisorernas förslag, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 9. Styrelsens förslag till budget 2021-2022 godkändes och beslutades.
§ 10. Styrelsen föreslog en avgift med 4.100 kr/stuga, Förslaget godkändes och
beslutades.
§ 11. Val av styrelsens ordförande för 1 år. Stämman omvalde i enlighet med
valberedningens förslag Jan Adolfsson.
§ 12. Val av två ledamöter till styrelsen. Stämman valde i enlighet med
valberedningens förslag för en period om 2 år omval av Lars Frisk stuga 365 och
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Lars Äng stuga 373. Thomas Piltén Stuga 350 samt Per Adolfsson. har 1 år kvar
på sin mandatperiod.
§ 13. Val av två suppleanter på 1 år. Stämman valde i enlighet med
valberedningens förslag omval av Göran Sjölund stuga 317 samt Anders Askaner
stuga 337.
§ 14. Val av två revisorer. Valberedningen föreslog omval av Siv Källqvist Stuga
345 och Börje Andersson Stuga 357 vilket mötet beslutade.
§ 15. Val av valberedning, mötet beslutade omval av Glenn Andreasson stuga 324
samt omval av Åke Andersson stuga 344.
§ 16. Inga motioner har inkommit.
§ 17. Övriga frågor
•
•

Arbetsdag i höst är 18 september med start kl. 10.00. samt 23 april
2022, dvs 3:e helgen i april respektive september månad.
Jan A. informerade om läget kring avstyckningen av marken, där man
först måste döda en samfällighetsförening som har ansvaret för ”diket”.

§ 18. Ordförande Jan Adolfsson avslutade mötet som tackade för visat intresse
samt önskade alla välkomna på arbetsdagen.
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