Kallelse till öppet årsmöte
för Strand- och Stennässjöns Väl (SSV)
Plats:
Datum och tid:

Järlåsa bygdegård. Ca 2 km längs vägen mot Järlåsa kyrka
Lördag 25 mars klockan 12,00

Årsmötet är öppet för alla intresserade, dock har bara betalande medlemmar rösträtt.
Förutom de traditionella punkterna på dagordningen, informerar styrelsen om planerna för
2018. Efter årsmötet, ca 12,30, serveras en sopplunch.
Förslag till dagordning:
1.
Årsmötet öppnas.
2.
Val av ordförande för mötet.
3.
Val av sekreterare för mötet.
4.
Val av två justeringspersoner som också är rösträknare.
5.
Årsmötets stadgeenliga utlysning.
6.
Fastställande av dagordning.
7.
Justering av röstlängd.
8.
Verksamhetsberättelse för 2017. (Se bifogat dokument)
9.
Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning. (Se bifogat dokument)
11. Fråga om ansvarsfrihet.
12. Val av ordförande och styrelseledamöter för ett år.
Förslag: Pär Aleljung, Stein Brevemark (ordf.), Sten Daxberg, Kersti Hermansson, Ulf
Holmbäck, Rune Lönnqvist, Mattias Nordström.
13. Val av revisor för ett år. Förslag: Anders Thor.
14. Val av valberedning. Förslag: Eva Brevemark och Pia Lindhberg.
15. Medlemsavgifter för 2018.
Förslag: 100 kr för personliga medlemmar och 1 000 kr för juridiska personer.
16. Information om verksamheten under 2018. (Se bifogat dokument)
17. Övriga synpunkter och frågor från medlemmar.
18. Årsmötet avslutas.

Du är välkommen som medlem!
Du blir medlem under 2018 genom att betala 100 kr till föreningens plusgirokonto 72 69 45-9 eller
bankgiro 574-29 86. Föreningens möjlighet att söka bidrag och påverka myndigheter ökar med
antalet medlemmar. Därför är det bra om alla i ett hushåll går med som medlem. Glöm inte att ange
namn och adress. Aktuell information om föreningen hittar du på www.strandstennas.se.
Strand- och Stennässjöns Väl (SSV)
c/o Rune Lönnqvist, Strandsjövägen 18, 744 96 Järlåsa
Tel.: 070 – 59 59 587, E-post: rune.lonnqvist@ekonomikurser.se

Verksamhetsberättelse för Strand- och Stennässjöns Väl (SSV) för 2017
Medlemmar:

Vid årsskiftet 2017/18 har föreningen 192 medlemmar, varav två juridiska personer. Styrelsen har
beslutat att stryka medlemmar som betalt medlemsavgift för 2014, men därefter inte betalt någon
medlemsavgift. Lite medlemsstatistik:
Permanentboende runt sjöarna
Fritidsboende

63 st
129 st

Medlemmar i Skyttstennäs tomtägareförening
Övriga

131 st
61 st

Medlemmar som betalt medlemsavgift för 2017

157 st

Utrustning:

Föreningen disponerar följande utrustning som medlemmar kostnadsfritt får använda:
 En båt och en trailer (max 30 km/tim) för transporter med bil med dragkrok.
 Två stycken utombordsmotorer (fyrtakt och vanlig 95-oktanig bensin)
 Ett hydrauldrivet klippaggregat med en bredd på 1,5 m och ett maximalt klippdjup på 1
meter.
 Två vassräfsor för montering i fören av båten för uppsamling av klippt material.
 Vadarbyxor, flytvästar, handkrattor och annan utrustning.

Verksamhet:

Under 2017 har klippbåten varit i drift ca 100 timmar, främst för att klippa näckrosor och annan
växtlighet runt bryggor och badplatser. Huvuddelen av klippt material har deponerats på land. I juli
organiserade SSV uppsamling av klippta växter i Stennässjön i samband med att Skyttstennäs
tomtägareförening engagerade entreprenörer för klippning av delar av Stennässjön.
Bland andra aktiviteter under 2017 kan nämnas veckovisa mätningar av vattennivåerna i sjöarna.
Mätningarna har pågått sedan 2015 och under året har såväl minimi som maximirekordet slagits. Vi
använder en mätskala där 0 (noll) är medelvattenståndet i respektive sjö under 2016:
Strandsjön:
Miniminivå under 2017
Maximinivå under 2017

– 17 cm
+ 51 cm

Stennässjön
Miniminivå under 2017
Maximinivå under 2017

– 23 cm
+ 90 cm

Styrelsen har under 2017 haft två sammanträden samt löpande kontakt via E-post. Vidare har
styrelsen utarbetat ett dokument som beskriver mål och handlingsplan för 2018. På grund av
föreningens begränsade ekonomiska resurser bygger handlingsplanen i stor utsträckning på frivillig
arbetskraft.

Resultaträkning för SSV, perioden 1/1 – 31/12

2017

2016

Medlemsavgifter
Bidrag från enskilda
Summa intäkter

+ 17 700 kr
+ 5 980 kr
+ 23 680 kr

+ 16 400 kr
+ 10 390 kr
+ 26 790 kr

Klipputrustning
Olja och bensin
Porton
Tryckkostnader
Kontorsmaterial
Webbplatskostnader
Bankkostnader
Olycksfallsförsäkring
Övriga kostnader
Summa kostnader

0 kr
– 311 kr
– 131 kr
– 1 535 kr
– 180 kr
– 680 kr
– 1 105 kr
– 2 400 kr
– 184 kr
– 6 526 kr

– 7 655 kr
– 364 kr
– 845 kr
– 1 979 kr
– 321 kr
– 374 kr
– 905 kr
– 2 400 kr
– 507 kr
– 15 350 kr

+ 17 154 kr

+ 11 440 kr

Periodens resultat
Balansräkningar för SSV

31/12 – 17

1/1 – 17

Plusgirokonto
Summa tillgångar

38 999 kr
38 999 kr

21 229 kr
21 229 kr

Eget kapital
Skulder
Summa eget kapital och skulder

38 383 kr
616 kr
38 999 kr

21 229 kr
0 kr
21 229 kr

Järlåsa februari 2018

Stein Brevemark, ordf.
Pär Aleljung
Kersti Hermansson
Rune Lönnqvist

Sten Daxberg
Ulf Holmbäck
Mattias Nordström

Revisionsberättelse för perioden 1/1 – 31/12 2017
Som av årsmötet utsedd revisor har jag granskat räkenskaper, verifikationer, protokoll och övrig
verksamhet. Min granskning har inte föranlett några anmärkningar, och därför föreslår jag att
årsmötet:
a) Fastställer resultat- och balansräkning enligt ovanstående
b) Beviljar styrelsen full ansvarsfrihet
Järlåsa februari 2018
Anders Thor

