Protokoll fört vid årsstämman för Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening
Söndagen den 26 mars 2017 kl 13:00 i Brunns skola, stora matsalen, Ingarö.
Närvarande, 27 st, se bilaga 1 (röstlängd) till originalprotokollet.
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.
Stämman förklarades öppnad och Bo Emanuelsson, H28 valdes till ordförande.
2. Val av sekreterare för stämman. Till sekreterare valdes Hans Liljevall, T101.
3. Frågan om stämman är behörigen sammankallad. Det beslutades att stämman
blivit behörigt sammankallad.
4. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes av stämman.
5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare. Till justeringsmän och rösträknare
valdes Bo Wållberg, H34 och Jane Nilsson, H38.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd. Röstlängden godkändes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av stämman.
Bilaga 2 till originalprotokollet.
8. Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse föredrogs av mötets ordförande Bo Emanuelsson och
godkändes av stämman.
Revisorerna rekommenderade styrelsen:
• Att upprätta en löpande/rullande 5års plan på hur vägar respektive bryggor ska
omhändertas och inkludera en projektplan med ett lång- och kortsiktigt
perspektiv samt ange förslag till budget för nödvändiga resurser.
• Att i relation till dessa planer föreslå idé till en lämplig nivå för föreningens
kapital till nästkommande årsmöte.
Bilaga 3 till originalprotokollet.
9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
11. Motioner från medlemmar.
En motion hade inkommit till styrelsen, med rubriken: Gupp på vägen (hela
motionen fanns med i kallelsen till stämman)
Styrelsen föreslog avslag, med motivering att vi inte kan ha fastighetsunika
lösningar. Stämman beslutade att avslå motionen.
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12. Verksamhetsplan 2017.
Styrelsens förslag inför 2017 är att vi fortsätter upprustningen av våra vägar, vi har
sprickbildning, tjälskador och belastningsskador.
Prioritet 2017 är delar av Tranarövägen och att belägga grävarbetena på
Havsörnsvägen samt att åtgärda tryckskador på Ejderdunsvägen.
Några bidrag från Trafikverket utöver de generella är inte att räkna med då man
har infört nya beräkningsgrunder.
Stämman beslutade att till nästa år ska styrelsen presentera en 5 årsplan för
vägunderhållet. Se revisorernas rekommendationer under paragraf 8.
13. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer.
Stämman beslutade att ersättningen ska vara oförändrad till styrelse och revisorer.
14. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat och framläggande av
debiteringslängd för 2017.
Förslaget gicks igenom och tillhörande debiteringslängd framlades.
Detta innebär oförändrade avgifter för 2017.
Årsavgift 2000 kr
Bryggplatsavgift 500 kr
Bryggplatsavgift (2:a) 650 kr
Bilaga 4 och 5 till originalprotokollet.
15. Beslut om fastställande av utgifts och inkomststat.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa utgifts och
inkomststat för år 2017.
16. Frågor från styrelsen.
Styrelsen ville att stämman tar ställning till om ytterligare hastighetssänkande
åtgärder ska göras med fler gupp, chikaner eller andra åtgärder.
Stämman beslutade att inte göra några ytterligare hastighetssänkande åtgärder,
styrelsen ska fortsätta att aktivt se över denna fråga.
Stämman uttalade att det är viktigt att vi själva visar hänsyn beträffande
hastigheten på våra vägar, samt informerar våra gäster vad som gäller.
17. Meddelande om sista betalningsdag.
Stämman beslutade att sista betalningsdag för årets avgifter är den 31 maj 2017.
18. Val av styrelse.
Ordförande för 1 år.
Valdes Lars Wetterberg, S3
Tre ordinarie ledamöter för 2 år.
Valdes Lars Wetterberg, S3, Anki Åkerblad M5 och Hans Liljevall, T101
Två styrelsesuppleant för 1 år.
Valdes Jonas Hellsén, T93 och Robin Asplund, B4
Fyllnadsval av en ordinarie ledamot för 1 år.
Valdes Sofia Palm, M7
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19. Val av revisorer.
Tva revisorer fOr 1 ar.
Valdes Karin Axzell, E9 och Stefan Tiveman, H29
En revisorssuppleant fOr 1 ar.
Valdes Bo Emanuelsson, H28
20. Val av valberedning.
Tva ledamoter for 1 ar, varav en sammankallande.
Valdes Bo Emanuelsson, H28 till sammankallande och Fredrik Mild, H21
21. Midsommararrangor.
Jonas Hellsen, T93 utsags att vara sammankallande. Jonas kan inte gara allt sjalv
utan vi maste hjalpas at, kontakta Jonas om du kan bidra.
22. Ovriga fragor.
• Da och da kommer fragor och asikter om vintervaghallningen. Vagfogden Kurt
Thornberg informerade om hur vintervaghallningen gar till i vart omrade.
Flera medlemmar menade att vara vagar ar battre plogade an manga andra
vagar i kommunen.

• Onskemal fran Inger Lorentzon, H3 7 om att angen vid allmanningen mellan
H35 och H37 ska slas, styrelsen ser vad som kan garas.
• Slambilama utgar en stor belastningen pa vara vagar. Styrelsen har varit i
kontakt med Varmda kommun om att :fa ett rationellare karschema sa att vi kan
minska antalet komingar i vart omrade. Vi fick tyvarr inget gehar fran
kommunen. Stamman uppmanade styrelsen att fortsatta bearbeta denna fraga.
• Styrelsen har beslutat att starta Grannsamverkan i vart omrade. Jonas Hellsen,
T93 ar kontaktperson som en lank mellan de boende och polis/kommun. Jonas
informerade om Grannsamverkan. Vi behaver ocksa ett antal underkontaktpersoner, skulle du kunna tanka dig att stalla upp, kontakta Jonas Hellsen.
Vi kommer att satta upp skyltar i omradet samt appna en portal for
grannsamverkan pa hemsidan.
• Ny pontonbrygga pa Tranara
Vi kommer att fomya pontonbryggan pa Tranara. Var batfogde Lars Bovin
informerade om detta. Arbetet kommer att utf6ras efter batupptagningen hasten
2017.
23. Protokollets tillganglighet.
Protokollet kommer att vara tillgangligt pa hemsidan och anslagstavloma inom 2
veckor efter stamman.
24. Avslutning.
Stammans ordf6rande avslutade stamman och tackade alla narvarande.
Vid protokolle

~- , Hans Liljevall

justeras:
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