Penningsskrinets samfällighet
kallar till

Årsmöte
Lördagen den 18 juni 2022, kl. 10.00
Plats: Grillplatsen vid hamnen
Välkommen!
Styrelsen
OBS! Ta med utskickade handlingarna till årsmötet.
PS! Dagordning, ekonomisk rapport kommer att läggas på hemsidan.

Kallelse till Årsmöte 2022
Penningskrinets samfällighet

Tid: Lördagen den 18 juni 2022 kl.10.00
Plats: Grillplatsen
Förslag till dagordning.
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Årsmötets öppnande
Dagordningens godkännande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare jämte mötesordförande att justera protokollet
Godkännande av kallelse till årsmötet
Verksamhetsberättelse 2021
Ekonomisk redovisning för år 2021
Revisionsberättelse
Fastställelse av balans och resultaträkning
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2021
Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2022/2023:
3 000 kronor för stugägare och 4 500 kronor för fast boende
Inkomna motioner och ärenden från medlemmarna
1.Motion om underhåll av Penningskrinets vägar
Motionären Kjell Nilsson motionerar om att underhålla våra vägar.
Han skriver följande:” Förr om åren brukar våra vägar, som ingår i samfälligheten,
hyvlas med jämna mellanrum. Nu är det länge sedan det gjordes. Att hyvla vägarna
fram så att vägarna blir jämna. Vägarna behöver grus och saltas först. Stickvägen förbi
Daniel Näslund har vi låtit växa igen när det inte funnits intresse att bygga där.
Föreningen bör ta bort alla träd och stubbar från vägen, se till att stickvägen är förbar i
hela dess längd. Motionären föreslår att föreningen avsätter medel till att förbättra
vägarna under 2022.
Styrelsen förslag till årsmötet att bifalla motionen.
Styrelsen kommer under 2022 göra åtgärder på vägarna med saltning, grusning och
sladdning av vägarna. Vidare krävs åtgärder av dikena på västra området. Styrelsen
kommer att ta kontakter med kommunens markavdelning för att diskutera åtgärder.
2. Motion om gällande muddring av i hamnområdet
Motionären (Roland Bergström) vill att muddring sker vid inloppet till hamnområdet
sommaren 2022. Kostnadskalkyl finns.
Styrelsens förslag till årsmötet att avslå motionen. Arbetet kommer att läggas framåt
till ett annat år.
3. Motion om gallring/röjning/höjdröjning av området söder om vägen från Håkan
Pettersson och till hällan väster om piren. (Roland Bergström)
Styrelsens förslag till årsmötet att önskemålen i motionen planeras in under
ordinarie arbetsdagar 2022

Val av styrelse och kommittéer
14 Val av tre ledamöter, 2 år och tre ledamöter 1 år
15 Val av ordförande 2 år
16 Val av sekreterare, 1år
17 Val av två bryggansvariga, 2 år
18 Val av webbmaster, 2 år
19 Val av revisor och revisorsuppleant, 1 år
20 Val av två st till valberedning, 1 år
Kvarstår valda vid föregående årsmöte:
Berth Hägglund, kassör, 1 år
Bertil Burlin, vattenverksansvarig.1år
Jan-Olof Almqvist, vattenverksansvarig, 1 år
Joel Larsson, vattenverksansvarig, 1 år
21 Förslag från styrelsen
22 Övriga frågor
23 Avslutning

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Motioner för behandling på årsmötet, skall vara inlämnade till styrelsen senast under maj
månad.

