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Stockholm 2006-03-28

PROTOKOLL NR 264

ÅRSMÖTE 2006

Tid

Tisdagen den 21 mars 2006.

Plats

Nacka Konferenscenter, Stora Konferenssalen.

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
1.

Ann Rodebrant hälsade alla medlemmar hjärtligt välkomna och förklarade
årsmötet öppnat. Medlemmarna förklarades stadgeenligt kallade.

2.

På förslag av Styrelsen godkände årsmötet att Lotta Johansson, Ordförande i
Värmdö Föreningsråd, utsågs till mötets ordförande.

3.

Till justeringsmän utsågs Tommy Thurnell och Torsten Ahlström.

4.

Genomgång av verksamhetsberättelsen gjordes. Dan Rastland hade frågor
gällande uppsägningen av Älvsala Tennisförenings arrendekontrakt, frågan
hänvisades till punkten 16, Övriga frågor.

5.

Genomgång av vinst-, förlust- och balansräkning.
En fråga gällde om postgirot fortfarande finns kvar, Stefan Gyllberg svarar att
postgirot fortfarande finns kvar p.g.a. att ett statligt vägbidrag betalas ut där,
men att det medför betydande administration om medlemmarna betalar in på
postgirot. Stefan Gyllberg vädjar till medlemmarna att använda bankgirot.

6.

Revisorernas berättelse. Monica Gunnarsson föredrog årsredovisning för år 2005.

7.

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 2004 års Styrelse.
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8.

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 2005 års Styrelse, med reservation
från Dan Rastland gällande den oestetiska förlängningen av E-bryggan.
Styrelsen svarade att den har tittat på en omdisponering av bryggdelarna på
E-bryggan så att höjdskillnaderna passar bättre ihop.
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att om möjligt utföra omdisponeringen.

9.

Årsmötet godkände den av Styrelsen föreslagna stadgeändringen.

10.

Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2006.
Årsmötet beslutade om oförändrade avgifter år 2006 enligt följande:
Medlemsavgift
1000 kr/fastighet
Servitutsintecknad avgift
40 kr/fastighet
Städavgift
300 kr/fastighet
Båtavgift vid brygga
300 kr/båt
Båtavgift vid boj
100 kr/båt

11.

Följande val av ledamöter i föreningens styrelse beslutades: (2 års mandattid)
Ann Rodebrant
Kjell Lindén
Anita Yngve
Bjarne Egeland

Omval
Omval
Omval
Omval

Årsmöte 2006
Årsmöte 2006
Årsmöte 2006
Årsmöte 2006

Följande ledamöter sitter i föreningens styrelse t.o.m. årsmötet 2007:
Stefan Gyllberg
Gunilla Arbrink
Stig Åström
Lennart Wigh
Lena Boija

T.o.m.
T.o.m
T.o.m
T.o.m
T.o.m

Årsmöte 2007
Årsmöte 2007
Årsmöte 2007
Årsmöte 2007
Årsmöte 2007

12.

Punkten utgår då stadgeändringar enligt paragraf 9.a godkändes av årsmötet.

13.

Följande val av revisorer beslutades: (1 års mandattid)
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Karl-Erik Palmö
Monica Gunnarsson

Omval
Omval

Årsmöte 2006
Årsmöte 2006

Följande val av revisorssuppleant beslutades: (1 års mandattid)
Bo Vilbern

14.

Omval

Årsmöte 2006

Följande val av ledamöter till valnämnden beslutades: (1 års mandattid)
Arvid Egeland
Ulla Backteman

Omval
Omval

Årsmöte 2006
Årsmöte 2006

15.

Punkten utgår p.g.a. att inga motioner har kommit in.

16.

Övriga frågor.
a. Jaktrapport avlades av Kerstin Egeland.
Flera rådjur har blivit rivna av stora lösa hundar i området.
b. Klubbmästaren Gunilla Arbrink uppmanar medlemmar att ställa upp i
planeringsgruppen för midsommarfesten.
Det är så många midsommarfirare som kommer till festen att en planeringsgrupp måste
bildas för att hjälpa till med planeringen.
c. I samband med att fågelinfluensan kommer närmare uppmanas hobbyuppfödare av fåglar
att registrera sig hos Kommunen.
d. Björkviks Tomtägareförenings hemsida är www.bjorkvik.nu
e. Ridning och bilåkning på badstränderna i området är inte tillåtet.
Sjösättning är tillåten endast på sjösättningsrampen vid Björkviksbadet.
Medlemmarna vill att information om sjösättningsrampen ska finnas på hemsidan.
Styrelsen får i uppdrag att sätta upp en skylt på vändplanen i Norrviken att
sjösättningsramp finns vid Björkviksbadet.
f. Älvsala Tennisförenings arrende är uppsagt av Styrelsen i BjörkviksTomtägareförening.
Årsmötet rekommenderar Älvsala Tennisförening att kalla sina medlemmar för att
lösa sina interna problem och därefter kontakta Styrelsen för en omförhandling av
arrendet.

g. Grönområdesansvarig Kjell Lindén informerar om kommande aktiviteter,
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avverkningsdagar och städdag.
Sigvard Rastland uppmanar de som tar ned lövträd, i synnerlighet aspar, att barka träden
eftersom asparna inte skjuter rotskott då.
Kommunen närvarade under ca. 1 timme på mötet och informerade om Kommunalt VA.
Har du frågor eller vill titta på Kommunens DVD-film, kontakta Bjarne Egeland eller Stefan
Gyllberg. Kommunen rekommenderar medlemmarna i Tomtägareföreningen att inom ett par år
initiera en grupp som arbetar med frågor runt detta, Styrelsen återkommer i frågan.

17.

Årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Anita Yngve

Justeras:

Lotta Johansson

Bilagor

Tommy Thurnell

Torsten Ahlström
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