
Protokoll fOrt vid arsstamman fOr Barnviksnas - Tranaro samfiillighetsfOrening 
Torsdagen 31/3 2022 kl. 19.00 i matsalen i Fagelviks skola, Ulrikav. 6, 134 62 Ingaro. 
Narvarande: 28st varav Ost fullmakter, se bilaga 1 (rostlangd) till originalprotokollet. 

1. Stammans oppnande och val av ordfOrande fOr stamman. 
Stamman forklarades oppnad och Bo Emanuelsson H28, valdes till ordf6rande. 

2. Val av sekreterare fOr stamman. 
Till sekreterare valdes Pia Ofwerman T28. 

3. Fragan om stamman ar behorigen sammankallad. 
Det beslutades att stamman blivit behorigen sammankallad. 

4. Godkannande av dagordning. 
Dagordningen godkandes av stamman. 

5. Val av 2 justeringsman tillika rostraknare. 
Tilljusteringsman och rostraknare valdes Stefan Liljevall TlOl och Jane Nilsson H38. 

6. Upprattande och godkannande av rostlangd. 
Rostlangden godkandes av stamman. 

7. Styrelsens verksamhetsberattelse. 
Verksamhetsberattelsen godkandes av stamman. 
Bilaga 2 till originalprotokollet. 

8. Revisorernas berattelse. 
Revisoremas berattelse gicks igenom av kassor Linda Edman i revisoremas franvaro 
och godkandes av stamman. 
Bilaga 3 till originalprotokollet. 

9. Beslut om faststallande av resultat och balansrakning. 
Fraga angaende kundfordringar 12 000 kronor i balansrakningen. 
Det ar medlemsavgifter for tva ar som en agare till tre fastigheter inte har betalat. Det 
pagar en rattstvist om vem som ar rattmatig agare till dessa fastigheter. Tvistemalet har 
overklagats till hovratten. 
Stamman beslutade att faststalla resultat och balansrakning. 
Bilaga 4 till originalprotokollet. 



10. Beslut om ansvarsfrihet f6r styrelsen. 
Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet fdr verksamhetsaret 2021. 

11. Motioner fran medlemmar. 
1 motion har inkommit till styrelsen. Motionen i sin helhet finns i styrelsens 
verksamhetsberattelse, bilaga 2. 
Motion: El och belysning vid bryggorna. 
F orslag att el och belysning skall dras fram till fdreningens fyra bryggor. 
Styrelsens svar till ovanstaende motion: Styrelsen fdreslar att dela upp fragan i tva 
delar, 1) belysning, samt 2) landstrom, som darefter hanvisas till stamman att besluta 
om huruvida detta ar av intresse ell er ej. 
Stamman beslutade att bordlagga fragan i tva ar. 

12. Fragor fran styrelsen. 
Ren overing eller nybyggnad av brygga lngaro vastra? 
Sofia staller fragan till stamman angaende bryggan Ingaro vastra. Ska vi bygga ny 
brygga eller renovera den gamla. Sofia berattar om de olika offerterna som inkommit. 
Ny brygga ca 2.2 milj. Renovering som uppskattas halla i 10 - 15 ar ca 500 000 kr. 
A ven Tranaro vastra bryggas ski ck och behov av renovering diskuterades. 
Renovering var det basta alternativet fdr oss och befintlig bryggfond pa 800 000 
kommer merparten att anvandas. 
For att finansiera framtida underhall av bryggorna fdreslog styrelsen att oka avgifterna 
fdr batplatsema. Batplats 1 - 1000 kr. Batplats 2 - 1250 kr. 
Stamman godkande styrelsens fdrslag. 

13. Verksamhetsplan 2022. 
V erksamhetsplanen godkandes av stamman. 

14. Beslut om ersattning till styrelse och revisorer. 
Stamman godkande budgeten pa 60 000 kronor, alltsa ofdrandrad ersattning. 

15. Styrelsens f6rslag till utgifts- och inkomststat samt framlaggande av 
debiteringslangd f6r 2022. 
Forslaget gicks igenom och tillhorande debiteringslangd framlades. 
Bilaga 5 och 6 till originalprotokollet. 

16. Beslut om faststallande av utgifts- och inkomststat. 
Stamman beslutade i enlighet med styrelsens fdrslag att faststalla utgifts- och 
inkomststat fdr ar 2022. 

17. Meddelande om sista betalningsdag. 
Sista inbetalningsdag fdr medlemsavgifterna kommer att vara 31/5 2022. 



18. Val av styrelse. 
OrdfOrande ior 1 ar (2022): 
Valdes Sofia Palm. 
Tre ordinarie ledamoter (2022 - 2023): 
Valdes Sofia Palm (1 ar), Stefan Lindgren T89 (2 ar), Pia Ofwerman T28 (2 ar). 
Fyllnadsval: 
Lars Wetterberg S3 (1 ar) 
Tva styrelsesuppleanter fOr 1 ar (2022): 
Valdes Jonas Hellsen T93, Bjorn Ogenstam T75. 

· 19. Val av revisorer och revisorssuppleant. 
Tva revisorer fOr 1 ar (2022) 
Valdes Yvonne Edblad Ank7 och Stefan Tiveman H29. 

En revisorssuppleant ior 1 ar (2022). 
Valdes Bo Emanuelsson H28. 

20. Val av valberedning, varav en sammankallande. 
Valdes Bo Emanuelsson H28 till sammankallande och Thomas Akerblad M5. 

21. Midsommararrangor. 
Camilla & Carina Garpemark T47 staller upp som midsommararrangor for 2022. 

22. Ovriga fragor. 
Fraga 1. Utfallet i tvisten T45. 
Som meddelat i verksamhetsberattelsen 2020 ar tvisten avgjord och f6reningen vann 
malet. 

23. Protokollets tillganglighet. 
Protokollet kommer att vara tillgangligt pa hemsidan och anslagstavloma inom tva 
veckor efter stamman. 

24. Avslutning. 
Vagfogde Kristofer Guldvarg avtackades efter att han valt att avga. 
Stammans ordforande avslutade stamman och tackade alla narvarande. 

Vid protokollet: Justeras: 

Jane Nilsson Stefan Liljevall 


