
 

 

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening  

TID: 2009-03-29 kl 13.00 

PLATS: Brunns skola, Ingarö 

NÄRVARANDE: se bilaga 1 till originalprotokollet 

 

§1 Stämmans öppnande och val av ordförande 

Gösta Norberg förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna. Till stämmans 

ordförande valdes Rune Herder. 

 

§2 Val av sekreterare 

 Till mötets sekreterare valdes Carina Klattstølen. 

 

§3 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad 

 Mötet beslutade att stämman blivit behörigen kallad. 

 

§4 Godkännande av dagordning 

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med följande tillägg: under punkt 12 

ska årtalet vara 2009. Under övriga frågor tas frågan om kommunalt vatten upp.  

 

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Stämman valde Heléne Hamell och Thomas Åkerblad till justeringsmän tillika 

rösträknare. 

 

§6 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Stämman beslutade att cirkulerande närvarolista även utgör röstlängd. 4 fullmakter 

inkomna. 

 

      §7 Styrelsen verksamhetsberättelse 

Stämmans ordförande föredrar rubrikerna i verksamhetsberättelsen.  

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna, bilaga 2 till 

originalprotokollet. 

 

§8 Revisorernas berättelse 

Revisor Bertil Ogenstam föredrog revisionsberättelsen där det framgår att 

räkenskaperna för 2008 är väl skötta och att ansvarsfrihet för styrelsen 

rekommenderas. 

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna, bilaga 3 till 

originalprotokollet. 

 

§9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade att lägga resultat och balansräkningar till handlingarna, bilaga 

4,5 till originalprotokollet. 

 

§10 Beslut om ansvarsfrihet till styrelsen 

 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 

 

 

 



 2 

§11 Motioner från medlemmar  

Inga motioner är inkomna. 

 

§12 Information och verksamhetsplan för 2009 

Styrelsens ordförande gick igenom verksamhetsplanen för 2009 (anslås på 

anslagstavlorna). En satsning kommer att göras på vägunderhåll i år. Styrelsen 

räknar med att få bidrag från Transportstyrelsen (tidigare vägverket) men har svårt 

att beräkna storleken på bidraget. 

Styrelsen informerade även om att Vattenfall kommer att gräva ner sina ledningar 

med start sensommar 2009 eller vår 2010. Entreprenören för detta har varit i kontakt 

med Telia för en samordning men Telia vill inte lägga pengar på detta eftersom dom 

räknar med att telenätet snart är helt trådlöst. 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att uppvakta Telia i frågan. 

Båtfodgen påminde om att uppställningsplatsen SKALL vara tom på båtar under 

sommaren. Kontakta Lars Bovin för eventuella undantag. 

 

      §13 Ersättning till styrelse och revisorer 

 Stämman beslutade att ersättningar till revisorer och styrelse ska vara oförändrat. 

 

§14 Styrelsen förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd 

Styrelsens ordförande gick igenom styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat, 

bilaga 6 till originalprotokollet. 

 

§15 Beslut om fastställande av budget samt utdebitering 

Stämman beslutade att fastslå den av styrelsen föreslagna budgeten, bilaga 6 till 

originalprotokollet.  

 

      §16 Val av styrelse  

Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag: Ordförande 1 år, Gösta 

Norberg, ordinarie ledamöter 2 år, Anki Åkerblad, Andreas Eriksson, Hans Liljevall, 

(ansvarig för medlemsregistret, anmäl ändringar på hans.liljevall@telia.com). 

 

§17 Val av revisorer samt revisorssuppleant 

Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag: revisorer Bertil 

Ogenstam, T71och Margit Strand, T19, båda omval. Revisorssuppleant Karin 

Svensson, T5, omval. Samtliga för en tid av 1 år.   

 

      §18 Val av valberedning 

Stämman beslutade att välja Carina Klattstølen, T8, som sammankallande och Helén 

Hamell, T55, på tid av 1 år. 

 

§19 Val av midsommarfestarrangör 

Ingen frivillig midsommararrangör fanns att uppbåda. Stämman beslutade att 

tillfråga Gunnel Hellqvist, Andstigen 1. HJÄLP TILL ATT BEVARA EN FIN 

TRADITION  GENOM ATT ANMÄLA ER TILL STYRELSEN! 
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§20 Övriga frågor 

Kommunalt vatten och avlopp 

Ulrika Allegri, T77, hade uppmärksammat styrelsen på frågan via brev. Margit 

Strand, T19, upplyste stämman om att det är kommunen som äger frågan och 

beslutar om turodning. Gösta Norberg informerade om att det krävs ett 

stämmobeslut för att styrelsen ska jobba med frågan. Om stämman ska fatta detta 

besluta bör det föregås av en motion. OBSERVERA ATT MOTIONER SKA 

VAR INKOMNA TILL STRYELSEN SENAST 31 DECEMBER. Detta för att 

styrelsen ska hinna bereda frågan till årsmötet. 

 

       §21 Protokolljustering samt protokollets tillgänglighet 

Stämman beslutade att protokollet ska finnas tillgängligt på anslagstavlor och hos 

sekreterare från och med 5 april. Det går också att få protokollet tillsänt sig via mail. 

Anmälan görs på cklattstolen@telia.com 

 

      §23 Avslutning 

Syrelsens ordförande passade på att tacka stämmans trogne ordförande Rune Herder 

samt deltagande medlemmar. Ordförande och stämman tackade styrelsen för det 

gångna året samt midsommararrangörer och övriga som bidragit under året. 

 

 Stämman förklarades avslutad. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

                            Carina Klattstølen 

 

 

 

 

 

Justeras:  

                     Heléne Hamell                                          Thomas Åkerblad  

  

 


