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Stockholm 2009-04-04 
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL 288  ÅRSMÖTE 2009 
 
 
 
Tid Torsdagen den 26 mars 2009 
 
Plats Nacka Konferenscenter, Stora Konferenssalen. 
 
 
 
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 
 
§1 Anders Hellman hälsade alla 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. Till sekreterare valdes 
Lena Boija. 

 
§3 Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Tommy Thurnell och Terje 

Egeland.  
 
§4 Verksamhetsberättelsen gicks igenom. 
  
§5 Vinst-, förlust- och balansräkningen gicks igenom och lades till 

handlingarna.  
  
§6 Revisorernas berättelse. Bo Vilbern föredrog revisionsberättelsen för år 2008.  
 
§7 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 2008 års styrelse. 
 
 
§8  Årsmötet antog efter diskussion kring vägar och vägunderhåll styrelsens 

förslag till budget för 2009. Nytt är att medlemsavgiften delas upp i två delar 
som tydligare visar fördelningen av föreningens kostnader:  

• vägavgift för vägunderhåll, snöröjning och alla övriga vägkostnader 
• medlemsavgift för samtliga övriga kostnader. 
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Ett antal frågor väcktes: hur mycket betalar Älgöborna som kör på våra vägar? Hur ser 
avtalet med Älgöborna ut? Avtalet är daterat den 1 juli 2000 och löper på ett år i taget om  
det inte sägs upp. Styrelsen fick i uppdrag att se om avtalet ska sägas upp och omförhandlas. 
 
Önskemål inkom också om att dela upp vägkostnaden på underhåll och standardhöjning.  
Förslaget antogs av årsmötet. 
 
Ett annat önskemål gällde att få avgiften uppdelad på två tillfällen under året. Förslaget  
avslogs av årsmötet. 

  
 Årsmötet beslutade om följande avgifter för 2009:  
 Medlemsavgift   500 kr/fastighet 

Vägavgift  1 200 kr/fastighet 
Båtavgift vid brygga  300 kr/båt 
Båtavgift vid boj   100 kr/båt 
Städavgift   300 kr/fastighet 

 
 
§9 Ledamöter i 2009 års styrelse enligt valberedningens förslag:   
 
 Anders Hellman  Omval  2009/2010 

Christer Svensson  Omval  2009/2010 
            Lennart Wigh  Omval  2009/2010 
            Lena Boija  Omval  2009/2010 
 Bjarne Egeland    2008/2009 
 Per Karlson   2008/2009  
 Reidar Pettersson    2008/2009  

Hans Björnör    2008/2009  
 En vakant plats 
 
§10 Följande val av revisorer beslutades: (1 års mandattid) 
 

 Monica Gunnarsson Omval   
Lars Höglund  Nyval  

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

 
Lennart Zettergren   Omval  

 Johan Schard   Omval  
 
 
§12       Inkomna motioner och förslag från styrelsen behandlades.  
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• Motion (2007) om styrelsearbetet och höjning av styrelsearvodena. Årsmötet tillstyrkte 
styrelsens förslag att höja arvodet till 500 kr per sammanträde från 340 kr.  

• De nya stadgarna för Båtsektionen bifölls av stämman en andra gång.  
• Motion om avverkning i grönområdena (2007). Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag att 

låta en extern konsult ta fram en skogsvårdsplan med åtgärdsförslag för vårt område. 
Har inte gjorts sedan 1990.   

• Motion om träd utmed vägen (2007). Sopbilar och andra nyttofordon har svårt att ta sig 
fram på vissa vägar eftersom träd och buskar växer ut i vägen. Styrelsen ville uppmana 
alla tomtägare att avlägsna rödmarkerade träd och buskar. Enligt Vägverket ska det vara 
fritt 4 x 4,5 meter utmed vägen.  

• Motion om restaurering av kärret vid Skärmarövägen (2007). Projektet är nedlagt 
eftersom intresse saknades hos övriga markägare.  

• Motion om farthinder på Björksalavägen (2008). Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag 
att utreda vilka olika typer av farthinder som kan komma ifråga.  

• Styrelsen hade hänskjutit två frågor till årsmötet: 
• Förlängning av beläggning av huvudvägar. 
• Utökning av verksamheten vid Björkviks varv. 
 

 
Årsmötet avslog styrelsens förslag att förlänga oljegrusbeläggning av vissa huvudvägar. I 
väntan på kommunalt vatten och avlopp som kanske kommer om 10 år ville årsmötet bevara 
områdets grusvägar. 

 
Årsmötet stödde styrelsens agerande ang utökad verksamhet vid Björkviks varv. Lars 
Höglund som bor nära varvet berättade att varvet fått ett temporärt 2-årigt bygglov. Detta är 
överklagat till Byggnadsnämnden av ett antal fastighetsägare som vill ha inhibition, dvs att 
verksamheten stoppas. Finns även vissa oklarheter vad gäller vattenområdena visar den 
karta som finns på vår hemsida. 
 

§14      Övriga frågor: 
 

            Anders Hellman föredrog ändringarna i de moderniserade stadgarna som 
förelagts årsmötet. Årsmötet godkände styrelsens förslag till moderniserade 
stadgar med en liten justering (bil).  

 
            En annan diskussion gällde midsommarfirandet. Det har inte gått att  hitta 

någon som vill hålla i midsommarfirandet i år, så för första gången sedan 
föreningen bildades riskerar midsommarfirandet att ställas in. 

  
 Ett förslag från årsmötet var att det bildas en festkommitté utanför styrelsen 

som får i uppgift att ta hand om midsommarfirandet. Vid direkt fråga till 
närvarande vid årsmötet var ingen intresserad att ansvara för 
midsommarfirandet. 

 
           Terje Egeland påminde om att det är omkring 50 år sedan föreningen bildades. 
  
           Avgående styrelsemedlem och årsmötets ordförande avtackades med blommor. 
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§15    Årsmötet förklarades avslutat. 
 

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

Justeras: 
 
 
 
  

Lotta Johansson                   
 
 
Tommy Thurnell   Terje Egeland 

 
 
 
 

Bilagor   Närvaroförteckning samt stadgar 
 
 
 
 


