Bodatorps Tomtägareförening

Föreningsstämma i Bodatorps tomtägareförening
Söndagen den 23 september 2007 kl 11.00 – 12.30
Plats: Djurö skola

1.

Stämman öppnas
Stämman öppnades av Eva Schöld

2.

Val av ordförande vid stämman
Stämman valde Eva Schöld

3.

Val av sekreterare vid stämman
Stämman valde Glenn Lötberg

4.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Ellen Gothefors och Eyvind Irestig

5.

Fråga om stämman behörigen utlyst
Kallelse har utsänts den 21 augusti. Stämman ansågs behörigen utlyst.

6.

Beslut om dagordning för stämman
Dagordning enligt förslag beslutades.

7.

Presentation av fullmakter
En fullmakt redovisades. Totalt var 19 fastigheter av 132 representerade vid
stämman.

8.

Styrelsens årsberättelse 2006/2007
Stämman godkände den reviderade årsberättelse.som delades ut vid stämman och
som sänts ut med e-post. En felskrivning upptäcktes, det samlade resultatet blev
52 923 kr (samma som redovisats i den ekonomiska redovisningen)
Eva Schöld informerade om att utredningen om förbättringar av vattenkvaliteten i
Maren (uppdrag från förra årets stämma) inte har kommit fram till något bra förslag på
detta komplicerade problem, som rör ett större vattenområde än bara Maren.
Om igenväxningen kommer tillbaka får den avlägsnas manuellt.

9.

Revisorns berättelse
Revisor John Lindwalls revisionsberättelse lästes upp, där han föreslog ansvarsfrihet
för styrelsen för redovisningsåret 2006/2007.

10. Ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Ersättningar till styrelsen och övriga funktionärer
Inga förändringar av ersättningar till styrelsen och övriga funktionärer.
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12. Formerna för medlemsinformation
Eva Schöld informerade om utskick med e-post och uppmanar alla som har tillgång till
Internet att anmäla sin e-post adress till glenn@lotberg-elkonsult.se
Detta håller nere kostnaderna samtidigt som informationen till medlemmarna kan
förbättras.
13. Vägar och diken
Dietmar Sauer informerade om att upphandling av vägunderhåll pågår.
Alla medlemmar uppmanas att så långt det är möjligt själva fylla igen de hål som
uppstår i vägen kring den egna tomten.
Väggruppen har den 9 september 2007 gjort en inventering av vägar och diken.
Det kvarstår även noteringar från inventeringen som gjordes 2006.
Styrelsen skickar ut till berörda fastighetsägare.
14. Inkomna motioner
En sen motion har inkommit om bekvämligheter vid badberget i Träsket,
en ledstång och en bänk. Stämman beslutade att dels behandla motionen trots den
sena ankomsten, dels ge styrelsen i uppdrag att utreda motionen och vidta eventuella
åtgärder med anledning av densamma.
15. Budget och avgifter för innevarande verksamhetsår 2007-2008
Styrelsens förslag till budget för år 2007/2008 godkändes, vilket bl a innebär att
avgifterna till föreningen blir oförändrade under nästa år.
Styrelsen aviserade att en översyn är påbörjad för att eventuellt ändra föreningens
verksamhetsår till kalenderår. Om en ändring blir aktuell kommer denna fråga att tas
upp vid nästa stämma.
16. Val av två styrelseledamöter (valberedningens förslag)
Glenn Lötberg valdes enhälligt för 2 år
Dietmar Sauer valdes enhälligt för 2 år
17. Val av en styrelsesuppleant (valberedningens förslag)
Till styrelsesuppleant valdes Unni Vabö enhälligt för 2 år:
Styrelsesuppleant Mia Westerståhl har avsagts sig uppdraget i förtid. Valberedningen
söker efter en ersättare.
18. Val av revisor och revisorsuppleant
Till revisor valdes enhälligt John Lindwall för 1 år.
Till revisorsuppleant valdes enhälligt Pia Johansson för 1 år.
19. Val av tre ledamöter i arbetsgruppen för vägar och diken
Till sammankallande i arbetsgruppen valdes enhälligt Urban Sigfriedsson för 1 år.
Till ledamot i arbetsgruppen valdes enhälligt Anita Ericsson för 1 år.
Till ledamot i arbetsgruppen valdes enhälligt Helge Bromé för 1 år.
20. Val av tre ledamöter i valberedningen och bland dem en sammankallande
Till sammankallande i valberedningen valdes enhälligt Eyvind Irestig för 1 år.
Till ledamot i valberedningen valdes enhälligt Olle Alsin för 1 år.
Till ledamot i valberedningen valdes enhälligt Gunilla Jernberg för 1 år.
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21. Övriga frågor
Per Gothefors har avsagt sig uppdraget att sköta vårt medlemsregister efter att skött
det förtjänstfullt i många år. Ingrid Svensson har åtagit sig att överta att registret.
Per Silversparre informerade om Grannsamverkan. Intresserade uppmanas att vända
sig till Per Gothefors, som är områdets kontaktperson, eller Per Silversparre.
Båtuppläggning vid Maren diskuterades. De båtar som ligger på land på föreningens
mark och inte blir sjösatta under sommaren, måste flyttas till ägares tomt för att
gräsklippning mm skall kunna utföras. Om problemet kvarstår överväger styrelsen att
föreslå en avgift för att ligga på föreningens mark. Som svar på fråga om anstånd pga
svårigheter att klara detta inom stipulerad tid hänvisades till att kontakt måste tas med
bryggansvarig Per Bertils för att finna lösningar i förekommande fall.
Per Bertils påminde om att båtar skall vara märkta med namn och fastighet.
Detta gäller även vid Träsket.
22. Stämman avslutas
Sture Wahlgren tackade styrelsen och arbetsledare för ett bra arbete under året.
Stämman avslutades.

Bodatorp 2007-09-23

Vid protokollet

Justeras

Justeras

……………………..
Glenn Lötberg

……………………..
Ellen Gothefors

……………………..
Eyvind Irestig
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