Gullholmens Samfällighetsförening

716408-4654

Protokoll 2020-07-04
Sammanträde

Ordinarie föreningsstämma

Dag och plats

Lördag 4 juli 2020 kl. 15.00 i Gullholmens Kyrka

Närvarande

Företrädare för 14 fastigheter. Se bifogad deltagarlista.

Göran Bengtsson redogjorde kort för Samfällighetens verksamhet under året och påpekade speciellt
skälen till låsningen av grindarna på Tuvesvik, bygget av den nya bron mellan Gullholmen och
Härmanö, det goda samarbetet med alla föreningar på ön, samt att Samfälligheten blivit stämda inför
tingsrätten p.g.a. bristande vägunderhåll.

§1

Stämmans öppnande
Ordförande i Gullholmens Samfällighetsförening hälsade
alla välkomna och förklarade ordinarie föreningsstämman öppnad.

§2

Val av ordförande
Andrén.

Beslutades att till ordförande för stämman välja Hans

§3

Val av sekreterare
Florén.

Beslutades att till sekreterare för stämman välja Catarina

§4

Val av justeringsmän
Beslutades välja Anders Larsson och Stefan Zetterberg att
justera stämmoprotokollet samt att vid behov agera rösträknare.

§5

Fastställande av dagordning Beslutades godkänna den utsända och anslagna
dagordningen.

§6

Fastställande av röstlängd

Bordlades, aktualiseras vid behov

§7

Utlysning av stämman

Beslutades godkänna att stämman är behörigen utlyst.

§8

Årsredovisning
Ordföranden hänvisade till den utsända
förvaltningsberättelsen. Inga frågor framkom med anledning av denna.

§9

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes och lades till
handlingarna. Påpekades att Samfällighetens arbete genomförts med stort
engagemang och gedigen kunskap.

§10

Beslut

förvaltningsberättelsen.

Beslutades att godkänna förvaltningsberättelsen.
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar.
Beslutades att disponera resultatet enligt förslaget i

§11

Ansvarsfrihet
maj 2019 - 30 april 2020.

Beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet under tiden 1

§12

Verksamhetsplan
Beslutades godkänna styrelsens förslag till
verksamhetsplan för det kommande året.

§13

Budget och debiteringsplan Påpekades från styrelsen att kostnaderna för parkering
och staket på Tuvesvik stigit, bl.a. p.g.a. åsknedslag i staketet och efter det beslut att
installera åskskydd. Övriga planerade kostnader ligger ungefär som förra året.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget och debiteringsplan för
2020/2021.

§14
Motioner
Motion nummer 1: angående att utreda om de i samhället förekommande vattentäkterna kan vara
tjänliga som nödbrunnar. Motionen avslogs då vattenförsörjning är kommunens ansvar.
Motion nummer 2: avseende trafik inom vägsystemet på Gullholmen-Hermanö. Motionärerna
önskar att GSF utreder, klarlägger och om möjligt reglerar trafik med olika typer av motor- och
eldrivna fordon på bryggor och vägar på öarna. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens
förslag, att tillsätta en utredningsgrupp bestående av motionsställaren Claes Deshayes samt
styrelserepresentanterna Roland Kristiansson och Dieter Nagel. Gruppen ska se över hela
trafiksituationen för fordonstrafik på öarna, samt i god tid till nästa års stämma avge ett förslag till
beslut.
Motion nummer 3: avseende vägunderhåll. Motionärerna föreslår att potthål på grusvägen ska lagas,
att det ska kantklippas längs vägarna samt att grusvägarna ska dammbindas med vägsalt.
Diskussion följde runt lämpliga tidpunkter att röja vägkanterna med tanke på blomning och
frösättning. Påpekades också att växtligheten exploderat de senaste åren och att en större insats
med röjning är behövlig.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionen med motiveringen att detta
är gjort och att vägen sköts enligt avtal.
Förslag från medlem angående att få till en plats för att parkera cyklar vid Torget. Som det nu är finns
vid Torget markerade platser för fyrhjulingar och mopeder men inte cyklar vilket gör att där blir rörigt
och svårt att få plats.
Styrelsen föreslår att det vid lämplig plats kring Torget snarast ordnas cykelparkering, eventuellt på
baksidan av gemensamhetshuset, samt att tidsbegränsning för parkering av fyrhjulingar o. dyl.
införs. Vi föreslår även att den sedan tidigare föreslagna arbetsgruppen ser över även detta
problem.

§15

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Inget förslag på ersättning fanns.
Framfördes tankar från valberedningen om viss arvodering, i syfte att underlätta
rekrytering av nya styrelsemedlemmar.

§16

Val ledamöter
Beslutades att till styrelsen, enligt valberedningens
förslag, välja ordinarie ledamöter Göran Bengtsson, Gillis Wendt, Catarina Florén,
Karin Jelkeby, samtliga omval, samt välja Anders Larsson på ett år, nyval.

§17

Val ordförande
Beslutades välja Göran Bengtsson, 470908-4810, till
styrelseordförande på ett år.

§18

Val suppleanter
Beslutades, enligt valberedningens förslag, att till
styrelsesuppleanter på ett år välja om Hans Andrén, Roland Kristiansson, Dieter Nagel,
Lars Cedstrand samt Tommy Svensson.

§19

Val revisorer
Beslutades, enligt valberedningens förslag, omval av
revisor Claes Deshayes samt nyval av Titti Eriksson, samt att till revisorssuppleanter
välja Rolf Ahl och Jan Gullvinger, alla på ett år.

§20

Val valberedning
Beslutades välja Mats Axell (sammankallande) och
Kristina Rejare till valberedning på ett år. Medskick till valberedning; se över
könsfördelningen till styrelsen vid framtida val, samt föreslå ytterligare en
representant i valberedningen till kommande årsstämma.

§21

Övriga frågor
Göran Bengtsson informerade om att Samfälligheten erbjudits köpa fyra båtplatser för
tillfällig parkering vid Tuvesviks marina, för 100 000 kr styck. Stämman var kritisk till
detta, men att dialog med kommunen om möjlighet till platser ska fortsätta.
Göran Rudbo lyfte frågan om möjligheten att bygga fler garage inom
parkeringsområdet. Hans Pettersson meddelade dock att vi redan byggt så många som
just nu är tillåtet. När pågående förrättning för staketet är färdig kan vi titta på
möjligheten att utöka antalet parkeringar/garage.
Tore Andersson lyfte frågan om möjligheten att göra gästparkeringarna, utanför
staketet, säkrare. Svaret kom att Orust kommun håller på att ansöka om att sätta upp
övervakningskameror på parkeringen vid Slupekilen. Alternativa parkeringsplatser
finns i Ellös och Stocken. Möjlighet att låna/hyra parkeringar av andra fastighetsägare
finns genom att skriva på facebooksidan ”Vi på Gullholmen”.
Birthe Hellman undrade över möjligheten för hantverkare att få tillgång till
parkeringen. Svaret är att vi inte har extra platser att tillgå. Alternativen är att använda
fastighetsägarens plats och dennes telefonnummer för att komma in och ut, eller att
använda de kommunala gästparkeringarna.
Claes Deshayes informerade om att helikopterflygningar för allmänheten kommer ske
på söndagar i juli, om vädret så tillåter.

§22

Stämmoprotokollet
Meddelades att stämmoprotokollet kommer hållas
tillgängligt på Samfällighetens anslagstavla vid Folkskolan, informationsportalen
www.gullholmen.se samt hemsidan www.gullholmensamfallighet.se.

§23

Avtackning av Hans Pettersson, som efter två år i styrelsen tackat nej till fortsatt
uppdrag. Vi tackar för Hans stora engagemang och all tid och kraft han lagt på
uppdraget.

§24

Avslut stämman
avslutade stämman.

Ordförande Hans Andrén tackade de närvarande och

Vid protokollet

Hans Andrén
Ordförande

Catarina Florén
Sekreterare

Justeras

Anders Larsson
Justeringsman

Stefan Zetterberg
Justeringsman

