Protokoll styrelsemöte
Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309
TID: 10 feb 2014 kl 18.30
PLATS: Bo Nilsson, Sjöstråket 20, Kallax.
Närvarande: Anita Byström, Jimmy Kjellgren, Bo Nilsson
§1 Krav på återbetalning

Henrik Hjelm har begärt återbetalning på tre olika belopp, se bilaga 1, 2 och 3:
1. Ett krav 9 845 kr från ett konto på Swedbank som föreningen innehar. Hjelm refererar
till ett protokoll från ett anläggningsmöte 2013-03-25 vid Öströms väg. Kravet avser
ett EU-bidrag som utbetalts till föreningen. Kravet avser ersättning till Hjelm för utfört
röjningsarbete.
2. Nästa krav avser 30 000 kr som kommunen betalat ut till föreningen för slyröjning och
avverkning samt ett EU-bidrag för samma arbete på 2 124 kr. Kravet avser Hjelm
personligen för utfört arbete.
3. Krav på 9 595 kr i förrättningskostnad vid markreglering Kallax 1:16. Kravet avser ett
lån från Vattenföreningen på summan. Föreningen har reglerat lånet. Hjelms krav är
att summan ska utbetalas till Anl 3.
Kommentarer:
1. Kravet på 9 845 kr är mer än 10 år gammalt och bör anses preskriberat då fakturor
borde ha inkommit direkt efter arbetet var utfört.
2. Kravet är mer än 10 år gammalt och bör anses preskriberat då fakturor borde ha
inkommit direkt efter arbetet var utfört.
3. Kravet är behandlat vid årsmötet 2011, se protokoll 2011-08-25,§8 punkt C
Revisorernas berättelse. Mötet ajournerades och återupptogs 2011-09-28 där
revisorernas berättelse godkändes av årsmötet och lades till handlingarna, se protokoll
2011-09-28,§8, punkt B Revisorernas berättelse.
Styrelsen beslutar att avslå samtliga krav.
§2 Inkomna motioner

Motion 1, se bilaga 4
Motion gällande Anläggande av Solid brygga så kallad ”stenkista”, Göran Uusitalo.
Samma motion inkom till årsmötet 2013 men fick avslag av årsstämman, se
2013-03-21, punkt 20.
Styrelsen beslutar att förorda ett avslag på motionen då inget nytt tillkommit i frågan.
Motion 2, se bilaga 5
Motion gällande våra grönområden samt skogar och vägar m m!
Styrelsen beslutar att hänvisa till styrelsens förslag till åtgärder för KSFs grönområden
den närmaste 5 åren. När det gäller förbättring av vägar, belysning samt farthinder med
mera åligger det respektive anläggning att ta beslut och kostnader för detta.
§3 Överklagan av utbetalt gårdsstöd

2013-11-28 fick föreningen besked om utbetalning av Gårdsstöd 2013 på 6 840 kr samt
avdrag på 5 135 kr avseende kommande avdrag som uppkom stödår 2012 i Gårdsstöd.
Eftersom föreningen ej erhållit något Gårdsstöd för 2012 så har styrelsen skickat en
överklagan av beslutet 2013-12-19.

§4 Bokslutet

Föreningens beräknade resultat för 2013 är - 7 723,13 kr. Inga definitiva siffror finns klara
ännu.
Styrelsen beslutar att till nästa styrelsemöte behandlas slutgiltiga siffror.
§5 Debiteringslängder

Styrelsen beslutar att den nya fastighetsbildning som skett på Ängsvägen med ny fastighet
1:313 är inlagd i debiteringslängden.
Styrelsen beslutar att obetalda avgifter och andra avdrag noteras i debiteringslängden.
§6 Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen beslutar att ajournera mötet till den 19 feb 2014 kl 18.30 hos Bo Nilsson,
Sjöstråket 20, Kallax.
Kallax 2014-02-10

Anita Byström, sekreterare

Justeras

Bo Nilsson, ordförande

Jimmy Kjellgren, kassör

