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Stockholm 2008-04-04 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL NR 279  ÅRSMÖTE 2008 
 
 
 
Tid Torsdagen den 27 mars 2008 
 
Plats Nacka Konferenscenter, Stora Konferenssalen. 
 
 
 
 
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 
 
1. Anders Hellman 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 Sverker Steen och Annika Fernström.  
 
4. Genomgång av verksamhetsberättelsen gjordes med kommentarer kring 

vägarna och den föreslagna höjningen av medlemsavgiften.  
  
5. Genomgång av vinst-, förlust- och balansräkning.  
  
6. Revisorernas berättelse. Bo Vilbern föredrog revisionsberättelsen för år 2007.  
 
7. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 2007 års styrelse. 
 
8.          I samband med budgeten för 2008 diskuterades vägarna och vägunderhållet.  

 
Enligt uppgifter från Värmdö kommun finns planer på att dra vatten- och avloppsledningar 
omkring år 2018-2020. Då grävs vägarna upp helt och hållet. Det underhåll som måste göras 
idag syftar till att få vägarna att hålla en godtagbar standard till dess. Enligt Vägverket har 
sista delen av Björksalavägen sjunkit så pass att något måste göras.  

 
 Efter diskussion antogs styrelsens förslag till budget för 2008, med ändringen att den extra 

utdebiteringen för vägreparationer på 760 kronor som styrelsen föreslagit inte ingår i 



 Sida:2 (4) 

medlemsavgiften.  
  

 
Årsmötet beslutade om följande avgifter för 2008:  

 Medlemsavgift   1 240 kr/fastighet 
Extra vägavgift 2008 760 kr/fastighet 
Städavgift   300 kr/fastighet 
Båtavgift vid brygga  300 kr/båt 
Båtavgift vid boj   100 kr/båt 

  
 
9. Ordinarie ledamöter i 2008 års styrelse enligt valberedningens förslag:   
 
 Anders Hellman   2007/2008 

Stefan Gyllberg   2007/2008   
Christer Svensson   2007/2008  

            Lennart Wigh   2007/2008 
            Lena Boija   2007/2008 
  
 Följande ledamöter valdes till föreningens styrelse: (2 års mandattid) 

 
 Bjarne Egeland   Omval 2008/2009 
 Per Karlson  Nyval  2008/2009 Ringsalavägen 5  
 Reidar Pettersson   Nyval 2008/2009 Norrviksslingan 10 

Hans Björnör   Nyval 2008/2009 Ljungsalavägen 4 
 
 
10. Följande val av revisorer beslutades: (1 års mandattid) 
 

 Karl-Erik Palmö  Omval Årsmöte 2008  
Monica Gunnarsson Sjöberg Omval Årsmöte 2008  

 
 Följande val av revisorssuppleant beslutades: (1 års mandattid) 
 
 Bo Vilbern  Omval Årsmöte 2008 
 
 
11. Följande val av ledamöter till valnämnden beslutades: (1 års mandattid) 

 
Lennart Zettergren   Nyval Årsmöte 2008 

 Johan Schard   Nyval Årsmöte 2008 
 
12.       Kjell Lindén redovisade från jaktlaget. Målet är att skjuta tio rådjur varje år. Man hade  

licens på en älgkalv men har inte lyckats skjuta någon. Vi har problem med mårdar som tar 
katter. Kjell uppmanade alla medlemmar att tipsa jaktledaren Kerstin Egeland om man ser 
en mård. Stämman uppmanade jaktlaget till större aktivitet eftersom rådjuren gör stor skada. 
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13.       Inkomna motioner behandlades.  

• Motionen om styrelsearbetet och höjning av styrelsearvodena återremitterades till 
styrelsen.  

• Motionen om båtsektionen bifölls av stämman. Ska tas upp vid nästa årsmöte eftersom 
den kräver ändring av stadgarna. 

• Motionen om avverkning i grönområdena. Styrelsen föreslår att man testar förslaget på 
ett mindre område. Motionen bifölls av stämman med följande ändring: ”Föreningen 
kan (istf bör) anlita en fristående person som markerar träden i utvalda områden på 
föreningens grönområden.” 

• Motionen om träd utmed vägen. Enligt vägansvarige uppfyller vi inte Vägverkets krav 
på att det ska vara fritt 4x4,5 meter utmed vägen. Stämman biföll motionen att 
grönområdesansvarig och vägansvarig inför städdagen markerar alla träd och buskar 
längs med vägarna som bör tas bort för fri sikt och för sopbilar etc. 

• Motionen om restaurering av kärret vid Skärmarövägen. Stämman biföll motionen och 
uppdrog åt Bjarne Egeland att bilda en arbetsgrupp med övriga markägare. Lotta 
Johansson berättade att Värmdö kommun omfattas av EU:s landsbygdsprogram och här 
kan finnas pengar att söka för sådana här projekt. 

 
14. Övriga frågor: 
 Karta på hemsidan efterlystes. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att försöka ordna en 

sådan från Lantmäteriet. 
 Man rider på stigen från Norrviksslingan ner till Norrviken trots att det finns en skylt som 

förbjuder ridning. Styrelsen uppmanades kontakta Vision Häst Värmdö, ett nätverk som 
arbetar med hästfrågor och prata med dem som rider. 

 Se över föreningens stadgar – styrelsen fick i uppdrag att göra detta. 
 Avgående styrelsemedlemmar och ordföranden avtackades med blommor. 
 
15. Årsmötet förklarades avslutat. 

 
 
 
 
 Vid protokollet 
 
 
 ……………………………………….. 
 Lena Boija 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Justeras: 
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 Lotta Johansson                   

 
 
 
 
 
Sverker Steen   
 
 
 
 
 
Annika Fernström 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bilaga   Närvaroförteckning 

 
 
 


