Årsmöteshandlingar för
Västra Skillinge Husförening

Välkommen på årsmöte den 27 maj kl. 19:00 via Teams.
Styrelsen har beslutat att i år, på grund av nya pandemilagen,
hålla årets stämma digitalt.
Så här går det till att deltaga via Teams.
Acceptera kallelsen som du har mottagit.
I kallelsen ser du den länk du skall klicka på. Du gör det när det är dags att gå in på mötet.
Därefter blir du insläppt till vårt årsmöte.
Så här kan din kallelse se ut:

Klicka på länken som vi skickat till dig strax innan kl. 19:00 den 27 maj och vänta på att bli insläppt på
mötet, så syns vi där. Observera att du måste tillåta att Teams använder din kamera och mikrofon.

Tips från styrelsen:
Det är en fördel om du har Teams-appen i din dator eller mobila enhet (t.ex. surfplatta eller
mobiltelefon). Det fungerar dock även utan appen, t.ex. via din webbläsare. Du kan använda nedan
två länkar för att ladda ner appen till din enhet.
https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/download-app (för Windows och mobila
enheter)
https://apps.apple.com/se/app/microsoft-teams/id1113153706 (För Apple-enheter, t.ex. iPhone och
iPad)

Om du inte kan delta på Teams, men vill deltaga genom att rösta via fullmakt:
Har du ingen möjlighet att deltaga, så kan DU rösta genom att lämna fullmakt, antingen genom att
låta ordförande företräda dig eller någon annan medlem som har för avsikt att deltaga på mötet.
I årets kallelse med dagordning finns därför en fullmakt att fylla i, där ni kan acceptera eller avslå de
förslag som finns till varje punkt på dagordningen. Väljer ni någon annan än ordförande att företräda
er är det bara att byta ut Gunilla mot annat namn.
Fullmakterna kan med fördel skickas som e-post till skillingeuddvard@gmail.com
Vi måste ha dem senast 26 maj 2021.
Se fullmakt och dagordning på nästa sida och de fetmarkerade punkterna är beslutspunkter av vikt.
__________________________________________________________________________________

FULLMAKT
För Gunilla Wolinder att företräda medlemmen ________________________________
vid föreningsstämma i Västra Skillinge Husförening 27 maj 2021
Ort

datum

___________________________________
Namnförtydligande:
_________________________________________________________________________________

Min åsikt i stämmans beslutspunkter är följande ( DU ringar in ditt svar):
&1

Mötets öppnande

&2

Val av mötesordförande

&3

Val av mötessekreterare

&4

Val av två personer att justera årsmötets protokoll

&5

Godkännande av dagordningen

Din åsikt JA/NEJ

&6

Fastställande av röstlängd

Din åsikt JA/NEJ

&7

Årsmötets behöriga utlysande

Din åsikt JA/NEJ

&8

Verksamhetsberättelse
-

&9

Enligt stadgar senast 7 dagar före årsmötet

Finns på sidan 6-8 i årsmöteshandlingarna

Ekonomisk berättelse
-

Din åsikt JA/NEJ

Din åsikt JA/NEJ

Finns på sidan 9-16 i årsmöteshandlingarna

& 10

Revisionsberättelse

& 11

Ansvarsfrihet för styrelsen

Din åsikt JA/NEJ

& 12

Fastställande av medlemsavgift

Din åsikt JA/NEJ

& 13

Inkomna motioner

& 14

Styrelsens förslag: Namnbyte på föreningen till Skillingeudds Intresseförening
Din åsikt JA/NEJ

& 15

Valberedningens förslag till styrelse
Ordförande

& 16

& 17

Din åsikt JA/NEJ

V.Ordförande Anna Östmark

Din åsikt JA/NEJ

Kassör

Mikael Norling

Din åsikt JA/NEJ

Sekreterare

Niklas Sandberg

Din åsikt JA/NEJ

Ledamot

Ulla Berg

Din åsikt JA/NEJ

Suppleant

Thomas Wikman

Din åsikt JA/NEJ

Suppleant

Daniel Ribaric

Din åsikt JA/NEJ

Val av valberedning 2 ledamöter
Bo Hallgren

Din åsikt JA/NEJ

Marita Johansson

Din åsikt JA/NEJ

Övriga ärenden
-

& 18

Gunilla Wolinder

Skillingepaviljongen

Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2019, 2020: Västra Skillinge Husförening
Konstituerande styrelsemöte genomfördes 190605
Följande personer ingår i styrelsen:
Ordförande Gunilla Wolinder
V. Ordförande Anders D. Nilsson
Kassör Mikael Norling
Sekreterare Niklas Sandberg
Ledamot Ulla Berg
Suppleant Thomas Wikman
Suppleant Daniel Ribaric
Som kontaktperson till kommunen valdes Bo Hallgren.

1. Grupper och funktionärer i föreningen:
-

I Sjögullsgruppen ingick från början Bo Hallgren och Thomas Andersson. Så småningom
valdes Niklas Sandberg in som ordinarie deltagare i gruppen.

-

Hemsidesgruppen består av Thomas Wikman och Daniel Ribaric

-

I Festgruppen ingår: Gullmaj Sandberg, Bo Hallgren, Per Johansson, Anders Nilsson, Jörgen
Östmark (fd Eriksson), Mikael Norling och Martina Norlin.

-

I paviljonggruppen ingår; Ingalill och Björn Stålborn, Ewa Örn och Tor Berggrund, Barbro
Carlsson, Jörgen Östmark, Angelica Ling, Charlotte Nilsson, Majvor Olsson, Ann och Gunnar
Östlund, Anita och Bosse Svanlind, Britta-Maj Helenelund, Per Johansson, Claes Wolinder,
Mattias Tingvall och Theresa Björk och John Elf och Angelica Appelquist.

2. Prioritering av styrelsens arbetsområden
En prioritering av styrelsens arbetsområden görs enligt nedan:
(Frågan gällande kommunens övertagande av Skillingepaviljongen är hela tiden en övergripande
fråga för Föreningen)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Säkerhetsfrågor för området.
Gatubelysning
Åtgärder mot Sjögull
Lekplats / utegym
Asfalt på Sjövägen
Marina för småbåtar

3. Verksamhetsperiod
3.1 Prioriterat område övertagande av Skillingepaviljongen
·

·
·
·

Arbetet med att påverka kommunen till ett inköp av Skillingepaviljongen intensifierades då
Kungsörs kommunstyrelse tog beslut att köpa paviljongen . Vi påbörjade pga. pandemin digitala
kontakter med kommunens representanter. Dessa är kommundirektör
Claes-Urban Boström, näringslivschef Ida-Maria Rydberg och kommunens tekniska chef Rune
Larsen.
För att få hyra paviljongen av kommunen har denne två krav. Ett café med omfattande,
bestämda öppettider samt möjlighet för våra kommuninnevånare att hyra lokalen som festlokal
eller liknande. Övrig tid får vi som förening använda lokalen.
Vi startade vårt arbete med att hitta lämplig entreprenör via en intervjugrupp. Entreprenören vi
sökte skulle har branscherfarenhet, stabil ekonomisk grund samt ”flera ben att stå på”. Den
slutgiltiga kandidaten blev Bagarens Brödbod Kungsör.
Arbetet med avtal med kommunen och avtal med vår tänkta entreprenör påbörjades.

3.2 Övrigt
·
·

En domän för vår webbplats Skillingeudd.se har skapats av medlem Thomas Wikman.
Ett namnbyte av föreningen har diskuterats. Vi enades om förslaget; Skillingeudds
Intresseförening och förslaget kommer att lyftas på årsmötet.
· Den gångna perioden har präglats av pandemin, trots detta har styrelsen arbetat aktivt med sina
prioriterade områden som beskrivs nedan.
· Säkerhetsfrågor för området:
· Enkelriktad skylt (i form av pil) på viadukten där denna smalnar av i syfte att göra vägen
säkrare för gång- och cykeltrafikanter.
· Belysning på Granlidsvägen och i de nybyggda delarna av Skillingeudd.
· Gång- och cykelväg längs med Granlidsvägen, vi har även fått till en parkbänk och kommer
att arbeta för fler.
· Övrigt - pågående arbete
· Arbetet för att bekämpa Sjögull pågår i samarbete med kommunen och länsstyrelsen,
Föreningen har med nämnda organisationer även besiktigat Sjögullet till sjöss.
· Planeringen av lekplats / utegym fortgår alltjämt då kommunens ekonomi ännu inte tillåtit
detta.
· Asfalt på Sjövägen finns i kommunens planering enligt uppgift men när detta kommer att ske
är osäkert.
· Marinan för småbåtar finns med i kommunens detaljplan men föreningen och/eller
kommunen kommer ej att medverka i uppbyggandet av denna.

4. Aktiviteter under verksamhetsperioden
2019 var senaste året med medlemsavgift, vi var då 75 betalande medlemmar i föreningen.
Under verksamhetsperioden har föreningen genomfört;
18 Styrelsemöten
1 Midsommarfest
2 Städdagar
1 personligt möte med kommunens representanter
2 digitala möten med kommunens representanter

Tyvärr har pandemin förhindrat fler träffar inom föreningen och vi ser nu alla fram emot bättre tider!
Vi gläds över att paviljongen kommit igång och att vi alla har möjlighet att träffas där under
kommande verksamhetsår.
Styrelsen vill också passa på att framföra ett tack till kommunen som vi haft ett utmärkt samarbete
med och vi tackar även Bo Hallgren som bidragit till detta .
Med dessa slutord vill jag och styrelsen tacka alla medlemmar för visat förtroende.
Kungsör 210503

Ordförande

Gunilla Wolinder

V. Ordförande

Anders D. Nilsson

Kassör

Mikael Norling

Sekreterare

Niklas Sandberg

Ledamot

Ulla Berg

Suppleant

Thomas Wikman

Suppleant

Daniel Ribaric

Ekonomi
Resultatrapport 2019 & 2020
Västra Skillinge Husförening
2021-05-27

Kassabehållning
2019

Ingående balans 2019
Kassa/Bank
Intäkter
Medlemsavgift
Lotteriförsäljning

11 778

18 750
3 000

Utgifter
Paviljong
Plusgiro avgift 2019-01

-2 000
-750

Utgifter, Årsmöte, Midsommarfirande m.m

-8 433

Kassabehållning 31 december 2019

22 345

Kassabehållning
2020

Ingående balans 2020
Kassa/Bank
Intäkter
Medlemsavgift
Lotteriförsäljning

22 345

3 750
0

Utgifter
LOOPIA - Kostnader för Hemsida
Plusgiro avgift 2020-01
Material till anslagstavlor
Lamineringsmaskin
Bord vid Boulebana
Grill & städdag
Porto & kopiering
Gräsklippning

-1 893
-950
-888
-661
-1 921
-1 739
-823
-1 000

Kassabehållning 31 december 2020

16 220

Budget 2021

Bankkostnader
Loopia domänkostnader (Skillingeudd.se)
Gräsklippning
Grill/Städdag
Underhåll Boule bana
Inventarier Paviljongen
Försäkring
Porto, trycksaker

-1 200
-1 700
-1 500
-2 000
-500
-2 500
-3 500
-1 000

-13 900

Förslag till medlemsavgift 2021
• Vi behöver minst ha en kassa på ca 15-17000 för att ha en viss
flexibilitet och kunna hantera fasta kostnader.
• 2021 kommer fortfarande att präglas av COVID-19 varför det råder
osäkerhet om Föreningen kan genomföra olika
sammankomster/aktiviteter.
Mot ovanstående bakgrund föreslår Styrelsen att en avgift på 200 kr
per hushåll tas ut att jämföras med 250 kr för 2019.
• 60*250 =15000 (Ett antal medlemmar har innestående medel från 2020)

Viktig info – NY BANK- NYA kontouppgifter
• Från 1 maj 2021 är föreningens bank Rekarne Sparbank Eskilstuna
• Bankgiro 5668-3303
• Tidigare Plusgiro STÄNGT
• Nytt – Swish 123 062 14 41

