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Stockholm 2011-03-26

PROTOKOLL 305

ÅRSMÖTE 2011

Tid

Onsdagen den 23 mars 2011

Plats

Nacka Konferenscenter, Stora Konferenssalen.

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
§1

Anders Hellman hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Medlemmarna förklarades stadgeenligt kallade.

§2

På förslag av styrelsen valde årsmötesdeltagarna Lotta Johansson, ordförande
i Värmdö Föreningsråd, till mötets ordförande.

§3

Till sekreterare valdes Lena Boija.

§4

Dagordningen fastställdes.

§5

Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Dan Rastland och Krister
Yngve.

§6

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.
Att städdagen är sen i år beror på den sena påsken och styrelsen ville inte
lägga städdagen under påskhelgen, förklarade grönområdesansvarige Reidar
Pettersson.
Midsommarfirandet förra året var uppskattat som vanligt, mer än 500
personer deltog. Men det är samma problem varje år: hur ska vi ordna med
musikanter till dansen kring stången? David Nachmann hade förslag.
Hemsidan och grannsamverkan. De flesta på årsmötet hade någon gång varit
inne på hemsidan. Ansvarige Christer Svensson påminde om att man kan
prenumerera på Grannsamverkan och få info på mejlen. Vi har haft två inbrott
i området och båtmotorer har stulits från Bullandö Marina.
Jakten. Jaktledaren Kerstin Egeland berättade att tolv rådjur har skjutits under
jaktåret. En skabbräv har avlivats. Det finns rykten om både lodjur och
vildsvin i trakten.
Tennisföreningen. Dan Rastland informerade om att en andel i
tennisföreningen kostar 6 000 kr. Som aktiv medlem betalar man 300 kr/år och
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då får man spela fritt. Passiv medlem betalar 100 kr/år. Banan behöver
repareras och Dan har tagit in offerter.
§7

Vinst-, förlust- och balansräkningen gicks igenom och lades till
handlingarna. Både föreningen och båtsektionen har god ekonomi och det är
bra eftersom vi kommer att behöva reparera både vägar och bryggor framöver.
Kassören Hans Björnör kommenterade de höga kostnaderna för vägunderhåll
de senaste snörika vintrarna. Tidigare har vi fått bidrag från Älgöborna på ca
20 000 kr varje år men sedan avtalet skrevs om baseras deras ersättning på
våra kostnader för vägunderhåll utan vinterkostnader och bidraget blir då
betydligt mindre.
Ett problem på senare år har varit det låga deltagandet i den gemensamma
städdagen. Visserligen betalar den som inte deltar i städdagen 300 kr och
betalningsviljan är god, men helst ser styrelsen att man deltar i städdagen – det
är mycket som behöver göras på våra allmänningar.

§8

Revisorernas berättelse. Revisorn Monica Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen
för år 2010.

§9

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

§ 10

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för 2010 års styrelse.

§ 11

Styrelsen föreslog inga ändringar i arvodena.

§ 12

Kassören redovisade förslag till budget för 2010 och föreslog att avgiften för
utebliven närvaro vid städdagen höjs från 300 kr/ fastighet till 500
kr/fastighet. Är man bortrest på städdagen kan man höra av sig till styrelsen.
Avsikten är inte att få in pengar utan att folk ska delta efter förmåga. Kåre
Woll ansåg att dessa pengar bör gå till dem som deltar men ordföranden
menade att han i så fall får återkomma med förslaget i en motion till nästa
årsmöte. Dan Rastland undrade om fältet ner mot Norrviksbadet ingick i
grönområdesplanen. Så är inte fallet idag. Den särskilda avgiften på 100 kr för
s k bojplatser har tagits bort och alla båtplatser kostar 300 kr/år.
Övriga avgifter är oförändrade. Årsmötet antog kassörens förslag.

§ 13

Ledamöter i 2011 års styrelse valdes enligt valberedningens förslag:
Bjarne Egeland
Hans Björnör
Reidar Pettersson
Per Karlson
Anders Hellman
Lennart Wigh
Christer Svensson
Lena Boija
Jessica Castegren

Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval

2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
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Det är glädjande att styrelsen som i flera år haft en vakans nu är fulltalig. Dan Rastland
önskade att valberedningens förslag läggs på hemsidan före årsmötet. Karin Engström från
valberedningen uppmanade alla som är intresserade att arbeta i styrelsen att höra av sig till
valberedningen.
§ 14

Följande val av revisorer beslutades: (1 års mandattid)
Monica Gunnarsson
Omval
Lars Höglund
Omval
Följande val av revisorssuppleant beslutades: (1 års mandattid):
Bo Vilbern
Omval

§ 15

§ 16

§ 17

Följande val av ledamöter till valberedningen beslutades (1 års mandattid):
Karin Engström
Omval
Kjell Lindén
Nyval (adjungerad)
Terje Egeland
Omval
Styrelsen utser en sammankallande inom styrelsen.
Inga motioner hade inkommit trots att styrelsen påmint i ett brev som gick ut strax före
jul. De som fått brevet tyckte det var trevligt; ett annat år kan det kanske läggas på
hemsidan.
Övriga frågor
Karin Engström föreslog att styrelsen försöker få fram fler mejladresser till
medlemmarna så att det är lättare att nå alla med utskick. Kanske kan vi hyra
in ett telemarketingföretag? Pumpföreningar har mejladresser – kanske kan vi
få in fler där? Flera har lämnat sin mejladress på hemsidan – kan vi försöka få
in fler den vägen? Kjell Lindén föreslog att vi mejlar ut medlemsregistret –
det kanske kan vara en väg att få in fler adresser.
Info om städdagen bör skickas ut tidigare än nu.
Reidar Pettersson informerade om avverkningsdagen 16 april. 50 träd är
utmärkta och ska tas ner.
En fråga gällde om vägpengarna bara går till underhåll eller om de också
används för att förbättra vägarna?
Vägansvarige Per Karlson berättade att styrelsen för några år sedan ville lägga
asfalt på vissa vägsträckor men att förslaget stoppades vid årsmötet. Han
informerade också om problem med kantklippning osv – vi beställer i
god tid men får vänta orimligt länge. Någon påpekade att bommarna till
baden då ska vara öppna så att det klipps även där. Per berättade också att det
finns grushögar i området där man själv kan hämta grus och laga s.k potthål i
vägen. Vintern har gått hårt åt våra vägar.
En fråga rörde T-bryggan i Björkvik. Vad är tanken med bryggan? Bjarne
Egeland berättade att tanken är att bryggan i bästa fall ska kunna användas
som promenadbrygga. Men det är problem eftersom vi inte får renovera mer
än en liten bit i taget om vi vill slippa ny miljödom.
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§ 18 Protokollet kommer att finnas tillgängligt dels på bjorkvik.nu, dels på föreningens
anslagstavla i korsningen Björksalavägen/Solsalavägen.
§ 19 Årsmötets ordförande avtackades med blommor och årsmötet förklarades avslutat.

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

Justeras:

………………………………………….
Lotta Johansson

…………………………………………………………………………………………………
Dan Rastland
Krister Yngve

Bilagor

Närvaroförteckning

