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Protokoll fört vid årsstämman för Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening 
Söndagen den 20 mars 2016 kl 13:00 i Brunns skola, stora matsalen, Ingarö. 

Närvarande, 30st, se bilaga 1 (röstlängd) till originalprotokollet  

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman. 
Stämman förklarades öppnad och Kurt Thornberg, E15 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 Jonas Hellsén, T93 och Viesturs Ausinsch, S10. 
 

6. Upprättande och godkännande av röstlängd. Röstlängden godkändes. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av stämman. 
Bilaga 2 till originalprotokollet. 
Under punkten ”Vägar” kom två frågor: 

1. Karin Nyman påpekade att våra diken på en del ställen är för djupa så att 
vatten blir stående. 

2. Slambilarna utgör en stor belastningen på våra vägar. Förr körde de en 
bestämd dag i veckan och kunde då ta alla tömningar vid en körning. 
Numera ser man dem nästan varje dag i vårt område. Styrelsen uppmanas 
att kontakta Värmdö kommunen i denna fråga. 

Under punkten ”Badplatsen” kom ett förslag: 
1. Jonas Hellsén, T93 som bor ovanför badplatsen på Tranarö, får under 

badsäsongen sin soptunna fylld av skräp från badgästerna. Han föreslog att 
vi beställer en soptunna från kommunen. Stämman godkände detta förslag, 
styrelsen hör med kommunen om den går att få endast för badsäsongen. 

 
8. Revisorernas berättelse. 

Revisorernas berättelse föredrogs av Eva Lindqvist och godkändes av stämman. 
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 2015. 
 

11. Motioner från medlemmar.  
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
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12. Verksamhetsplan 2016. 
Styrelsens förslag inför 2016 är att vi fortsätter upprustningen av våra vägar, vi har 
sprickbildning, tjälskador och belastningsskador. 
Prioritet 2016 är delar av Tranarövägen och Havsörnsvägen. Vi har för avsikt att 
söka statsbidrag även för dessa arbeten. Dock kräver Trafikverket att få lägga sin 
syn på våra prioriteringar.  
 

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 2016. 
Förslaget gicks igenom och tillhörande debiteringslängd framlades. 
Detta innebär oförändrade avgifter för 2016. 
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 2016. 
 

16. Frågor från styrelsen. 
Vi har problem med ett antal båtar på uppläggningsplatsen, som har legat där ett 
antal år utan att sjösättas (se ordningsreglerna § 5). 
Vi har även problem med ett antal båtvagnar som har blivit stående på parkeringen 
på Tranarö invid bron. 
Stämman beslutade att styrelsen ska skriva till ägarna att deras båtar och båtvagnar 
måste forslas bort. 
 

17. Meddelande om sista betalningsdag. 
Stämman beslutade att sista betalningsdag för årets avgifter är den 31 maj 2016. 
 

18. Val av styrelse. 
Ordförande för 1 år. 
Valdes Lars Wetterberg, S3 
Två ordinarie ledamöter för 2 år. 
Valdes Lars Bovin, T19 och Kurt Thornberg, E15 
Arbetsledare för 2 år 
Valdes Björn Ogenstam, T75 
Två styrelsesuppleant för 1 år. 
Valdes Jonas Hellsén, T93 och Sofia Palm, M7 
Stämman gav styrelsen i uppdrag att komplettera med ytterligare en 
styrelsesuppleant. 
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19. Val av revisorer. 
Tva revisorer fOr 1 ar och en revisorssuppleant for 1 ar. 
Inga f6rslag fanns och inga narvarande medlemmar ville bli valda. Stamman gav 
styrelsen i uppdrag att utse tva revisorer och en revisorssuppleant. 

20. Val av valberedning. 
Tva ledamoter for 1 ar, varav en sammankallande. 
Inga f6rslag fanns och inga narvarande medlemmar ville bli valda. Stamman gav 
styrelsen i uppdrag att utse valberedning. 

21. Midsommararrangor. 
Inga f6rslag fanns och inga narvarande medlemmar ville bli valda. Stamman gav 
styrelsen i uppdrag att utse midsommararrangor. 

22. Ovriga fragor. 
Fragan om grundvattentillgangen i vart omrade diskuterades. 

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 protokollet: justeras: , 
\ 

Hans Liljevall Viesturs Ausinsch 
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