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Stockholm 2007-03-23 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL NR 272  ÅRSMÖTE 2007 
 
 
 
Tid Tisdagen den 23 mars 2007. 
 
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 Fredrik Sjöberg och Terje Egeland . 
 
4. Genomgång av verksamhetsberättelsen gjordes med vissa kommentarer 

gällande vägar och tennisbanan.   
  
5. Genomgång av vinst-, förlust- och balansräkning.  
 Föreningen gjorde ett resultat på 16,500:-. Vad gäller kostnader är det vägarna 

som kostar mest och det är mest dit pengar går. På nästa årsmötesutskick 
kommer föregående års resultat läggas vid sidan om årets resultat så man lätt 
kan jämföra olika års resultat. I dagsläget betalar 16 medlemmar från Älgö 
vägavgifte till oss. 2 st från Älgö hyr båtplats på Björkvik och det framkom att 
vi tar lägre betalt än om de hade hyrt båtplats på sin egen brygga. Förslag kom 
att vi ska höja avgiften så vi får lika avgift.   

 
6. Revisorernas berättelse.  Monica Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen för år 

2006.  
 
7. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 2006 års Styrelse. 
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8. Årsmötet antog styrelsens förslag till budget för 2007. 
 
 
 Årsmötet beslutade om följande avgifter år 2007: 
 Medlemsavgift  1240 kr/fastighet 
 Städavgift  300 kr/fastighet 
 Båtavgift vid brygga 300 kr/båt 
 Båtavgift vid boj  100 kr/båt 
 
 
9. Följande val av ledamöter i föreningens styrelse t.o.m. årsmötet 2007: 
 
 Ann Rodebrant  T.o.m  Årsmöte 2007 

Kjell Lindén  T.o.m Årsmöte 2007   
Bjarne Egeland  T.o.m Årsmöte 2007  

 
 Följande ledamöter valdes föreningens styrelse beslutades: (2 års mandattid) 

 
Stefan Gyllberg   Omval  Årsmöte 2007 

 Anders Hellman  Nyval  Årsmöte 2007 
Christer Svensson  Nyval   Årsmöte 2007 

 Lennart Wigh  Omval Årsmöte 2007  
Lena Boija  Omval Årsmöte 2007 
Pettri Aumanen  Nyval Årsmöte 2007 

 
 
10. Följande val av revisorer beslutades: (1 års mandattid) 
 

 Karl-Erik Palmö  Omval Årsmöte 2007  
Monica Gunnarsson Omval Årsmöte 2007  

 
 Följande val av revisorssuppleant beslutades: (1 års mandattid) 
 
 Bo Vilbern  Omval Årsmöte 2007 
 
 
11. Följande val av ledamöter till valnämnden beslutades: (1 års mandattid) 

 
Arvid Egeland   Omval Årsmöte 2007 

 Ulla Backteman   Omval Årsmöte 2007 
 
12. Motion från Ann Åberg om att höja vägavgiften pga av vår dåliga väg. Styrelsen  

svar av motionen är en höjning av medlemsavgiften vilket också togs beslut om. 
 Motion från Bjarne Egeland angående jakten och att reducera älgar och rådjur.  

Styrelsens förslag är att jaktlaget jobbar fram ett förslag till nästa årsmöte. 
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13. Övriga frågor. 
 
 a.  Jaktrapport avlades av Kerstin Egeland.  
 Det har varit svårt att jaga den här säsongen och en orsak är att det har varit lite snö. 

Totalt har 6 rådjur skjutits i området. Vi har mycket räv och mård, älgstammen ökar.  
 Jaktlaget uppmanar alla medlemmar om att rapportera till dem när ni hittar djur som  

dödats eller skadats. 
  

b. Avverkning vid Norrviksbadet 
Starka reaktioner ang. avverkningen på Norrviksbadet och styrelsen gav sin förklaring 
till detta. Många träd är avverkade och det är mycket sly och ris att dra bort. Extern 
hjälp har tagits in för att avverka men medlemmarna själva måste rensa sly och ris. 
Gemensam avverkning av ris och sly sker på lördag 24 mars & 21 april. Om inte allt ris 
hinner tas bort så får vi ta in extern hjälp.  

    
c.  Önskemål om en ny trappa ner mot Älgöbryggan mellan två fastigheter på 

Björksalavägen. Styrelsen uppdrar till det städområdet att fixa en ny trappa. 
 
c. Norrviksslingan ner mot Norrviksbadet behöver gallras men enligt skogsvårdsplanen  

ska det vara en urskog. Uppdrar till styrelsen att be det lokala städområdet gallrar 
aktuellt område. 
 

d. Viktigt att alla medlemmar respekterar de skyltar som finns uppsatta vid våra badplatser.
    

 
14. Årsmötet förklarades avslutat. 

 
 
 
 
 Vid protokollet 
 
 
 
 
 Ann Rodebrant 
 
 
 
 

Justeras: 
 
 
 
 

Lotta Johansson                      Terje Egeland  Fredrik  Sjöberg 
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Bilagor   Närvaroförteckning-årsmötet 2006 
 


