Protokoll fört vid årsstämman för Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening
Söndagen den 28 mars 2010 klockan 13.00 i Brunns skola stora matsalen, Ingarö.
Närvarande se bilaga 1 till originalprotokollet
§1

Stämmans öppnande och val av ordförande. Till ordförande valdes Rune Herder.

§2

Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ingela Rundström

§3

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. Det beslutades att stämman
blivit behörigt kallad.

§4

Godkännande av dagordning. Under punkten övriga frågor anmäldes en inbjudan.
Med det tillägget beslutade stämman att godkänna dagordningen.

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Till justeringsmän valdes Birgit Nyh
och Stefan Liljevall.

§6

Upprättande och godkännande av röstlängd. Beslutades att cirkulerande närvarolista
även utgör röstlängd. Fullmakter lämnades in.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse. Ordförande läste rubrikerna i verksamhetsberättelsen. Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Bilaga 2 till originalprotokollet.

§8

Revisorernas berättelse. Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Margit Strand.
Beslutades att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Bilaga 3 till originalprotokollet.

§9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Beslutades att fastställa
resultat- och balansräkning för 2009.
Bilaga 4 och 5 till originalprotokollet.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslutades att bevilja styrelsens ansvarsfrihet.

§ 11

Motioner från medlemmar:
1. Motioner angående väghinder från Carina Klattstölen, T8 respektive
Joakim Hansson, T 51, behandlades tillsammans då innehållen var lika. Styrelsen
föreslog bifall till motionerna. Kurt Thornberg, E 15 yrkar avslag på motionerna. Efter
diskussion i frågan beslutade stämman att avslå Kurt Thornbergs förslag och att bifalla
styrelsens förslag att anlägga fyra vägbulor.
2. Motion angående kommunalt vatten och avlopp från Anders Nymark och
Karin Axell, E9. Kontakt med kommunen i frågan redogjordes av Gösta Norberg.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.
3. Motioner angående vägbelysning och vissa ordningsfrågor från Lars Wetterberg, S3
behandlades. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå frågan om
investering i vägbelysning då det inte ingår i anläggningsbeslutet för samfälligheten, att
avslå förslaget om tidig sandsopning samt att bifalla förslaget att småbåtar placeras på
ett organiserat sätt till höger om iläggningsrampen.

§ 12

Verksamhetsplan 2010. Styrelseordförande föredrog verksamhetsplanen 2010.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13

Beslut om ersättning till styrelse och revisorer. Avgående ordförande föreslog en
höjning med 3 000 kronor. Stämman beslutade att bifalla förslaget samt att ersättningen
till styrelsen och revisorerna för 2010 ska vara 32 000 kronor.

§ 14

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Stämman
diskuterade behovet av mer pengar för vägunderhållet. Styrelsen föreslog en utökning
av förslaget till vägunderhåll inom ramen för sitt förslag. Bo Emanuelsson, H 28
föreslog att en femårsplan för vägunderhåll upprättas. Stämman beslutade i enlighet
med styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt att uppdra åt styrelsen att
utarbeta en femårsplan för vägunderhållet till stämman 2011.

§ 15

Beslut om fastställande av budget samt utdebitering. Stämman beslutade i enlighet
med styrelsens förslag att fastställa budget och utdebitering.
Se bilaga 6 till originalprotokollet.

§ 16

Val av styrelse. Fyra ordinarie ledamöter, 2 år samt ordförande, 1 år. Omvaldes för två
år Fredrik Nilsson, Ingela Rundström och Lars Bovin. Efter ajournering valdes
Lars Wetterberg, S 3 till ordinarie ledamot för 2 år. Till ordförande på
1 år valdes Lars Wetterberg. Till suppleant på 1 år valdes Gösta Norberg, nyval.

§ 17

Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 1 år. Bertil Ogenstam och Margit
Strand valdes till revisorer och Karin Svensson till revisorssuppleant.

§ 18

Val av valberedning. Till valberedning valdes Helene Hamell, T 55 och
Joakim Hansson T 51.

§ 19

Val av midsommarfestarrangör. Till midsommarfestarrangör omvaldes
Gunnel Hellqvist, A 1.

§ 20

Övriga frågor. Den 12 juni bjuder Kurt Thornberg, E 15 in till musikunderhållning på
Ejderdunsvägen.

§ 21

Protokollets tillgänglighet. Protokollet kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlor
inom två veckor.

§ 22

Avslutning. Stämmans ordförande avtackades och Lars Bovin tackade avgående
ordförande, Gösta Norberg. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Ingela Rundström

Justeras:

Birgit Nyh

Stefan Liljevall

