Bodatorps Tomtägareförening

Föreningsstämma i Bodatorps tomtägareförening
Söndagen den 21 september 2008 kl 10.00 – 11.30
Plats: Skyttepaviljongen, Fjällsvik

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 Eyvind Irestig och Magnus Einarsson

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 med tillägg för nr 7 kompletteras med
fastställande av röstlängd och en ny punkt för vägunderhåll. Fyra ärenden anmäldes
till övriga frågor.

7.

Presentation av fullmakter och fastställande av röstlängd
Inga fullmakt redovisades. Totalt var 19 fastigheter av 132 representerade vid
stämman.

8.

Styrelsens årsberättelse 2007/2008
Stämman godkände den reviderade årsberättelse som delades ut vid stämman och
som sänts ut med e-post.

9.

Revisorns berättelse
Revisor John Lindwalls revisionsberättelse lästes upp av Torbjörn Forsell, där han
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för redovisningsåret 2007/2008.

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. Justering av stadgar
Styrelsens förslag till justering av stadgar beslutas med följande ändringar:
§4 (sid 2, andra stycket) Styrelsen utser bland sina ledamöter och suppleanter vilka
som skall svara för åtgärdader band annat avseende:
- vägar, diken, brunnar
- båtbryggor
- badplatser
(midsommar ströks)
§6 (andra stycket) - inkommen motion och styrelsens yttrande
Motion sätts upp på anslagstavla

13. Inkomna motioner
En motion har inkommit om hundbad. Styrelsens förslag beslutades:
Hundar skall inte vistas på våra sandstränder när det finns andra badande.
14. Vägunderhåll
Vägunderhållet för våra vägar är upphandlade av Djurö Gräv, och löper till den 30 juni,
2009.
Det påpekades att några diken inte har grävts rena och bör åtgärdas så snart som
möjligt för att inte orsaka skador.
15. Budget och avgifter för verksamhetsår 2008-2009
Styrelsens förslag till budget för år 2008/2009 godkändes, vilket bl a innebär att
avgifterna till föreningen blir oförändrade under nästa år.
Medlemsavgift: 750 kr/år
Utebliven närvaro vid arbetsdag: 200 kr/dag
Båtplats i Maren: 375 kr/år
Båtplats i Fjällsviksviken: 500 kr, samt 1050 kr/år för y-bom
16. Val av tre styrelseledamöter och en styrelsesuppleant
Eva Schöld omvaldes enhälligt för 2 år som styrelseledamot
Ingrid Svensson omvaldes enhälligt för 2 år som styrelseledamot
Per Bertils omvaldes enhälligt för 2 år som styrelseledamot
Sophie Björk nyvaldes enhälligt för 2 år som styrelsesuppleant
Övriga ledamöter och suppleanter som valdes för 2 år vid förra stämman är:
Glenn Lötberg, styrelseledamot
Dietmar Sauer, styrelseledamot
Unni Vabö, styrelsesuppleant
17. Val av revisor och revisorsuppleant
Till revisor valdes enhälligt John Lindwall för 1 år.
Till revisorsuppleant valdes enhälligt Pia Johansson för 1 år.
18. Val av tre ledamöter i arbetsgruppen för vägar och diken
Till sammankallande i arbetsgruppen valdes enhälligt Helge Bromé för 1 år.
Till ledamot i arbetsgruppen valdes enhälligt Lars-Erik Jernberg för 1 år.
Till ledamot i arbetsgruppen valdes enhälligt Magnus Einarsson för 1 år.
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19. 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 Eva Sundell för 1 år.
Till ledamot i valberedningen valdes enhälligt Per Silvfersparre för 1 år.
20. Övriga frågor
Vattenfall
Arbeten med att gräva ned nya elledningar längs Storängsvägen pågår.
Föreningen gör tillsammans med Djurö Gräv en syn av vägen när arbetena är klara.
Därefter gör föreningen en syn med Vattenfalls entreprenör.
Om det uppstår sättningar eller liknande skador på vägen har Vattenfalls entreprenör
en garantitid på 2 år på de arbeten de har utfört.
Vattenfalls entreprenör skall enligt uppgift har kommit överens med drabbade
tomtägare om grävarbeten som utförs på tomtmark.
Bodatorpsträsket
Det har observerats att Bodatorpsträsket har börjat att växa igen. För att stoppa detta
skall styrelsen undersöka möjligheten att plantera in nya karpar eller om det finns
andra åtgärder.
För att inte tillföra ytterligare näring bör inte tvätt/diskmedel användas som innehåller
Fosfat.
e-post
För att ytterligare minska pappersposten uppmanas alla som har tillgång till e-post att
meddela denna till styrelsen.
Vägskylt
Inger Silvfersparre påpekade att en skylt vid korsningen Bodatorpsvägen –
Storängsvägen inte längre är läsbar. Styrelsen ordnar en ny skylt.
Stora bryggan i Maren
Sture Wahlgren påpekade att när bryggan tidigare försågs med Y-bommar så klarade
den inte belastningen. Han är nu orolig för att flottar för vattenskoter skall orsaka
samma problem. Per Bertils undersöker saken.
Eldning av tryckimpregnerat virke
Sture Wahlgren uppmanade alla att inte elda tryckimpregnerat virke. Det lämnar ifrån
sig ohälsosamma ämnen som kommer ner i vårt grund/dricksvatten. Virket skall
lämnas på miljöstation enligt kommunens bestämmelser.
Uthyrning av båtplatser i Maren
Stämman beslutade att vid extern uthyrning i Maren skall hyran vara 750 kr för
sommarplats. Extern uthyrning skall beslutas av styrelsen.
Ny gästplats i Fjällsviksviken
Gästplatsen på bryggans nock flyttas till intilliggande berg med öglor och en ny boj har
lagts ut. Den tidigare gästplatsen kommer nu att hyras ut.
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22. Stämman avslutas
Stämman avslutades.

Bodatorp 2008-09-21

Vid protokollet

Justeras

Justeras

……………………..
Glenn Lötberg

……………………..
Magnus Einarsson

……………………..
Eyvind Irestig
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