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Föreningsstämma i Bodatorps tomtägareförening 
Söndagen den 20 september 2009 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 Margot och Olle Nyberg 
 
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. 3 st ärenden anmäldes till övriga frågor. 

 
7.  Presentation av fullmakter och fastställande av röstlängd 

Ingen fullmakt redovisades. Totalt var 20 fastigheter av 132 representerade vid  
stämman. 

 
8.  Styrelsens årsberättelse 2008/2009 

Stämman godkände årsberättelsen som sänts ut i kallelsen.  
 

9.  Revisorns berättelse 
Revisor John Lindwalls revisionsberättelse lästes upp av Sture Wahlgren, där han 
föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för redovisningsåret 2008/2009. 

 
10.  Ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

11.  Ersättningar till styrelsen och övriga funktionärer 
Ersättningar till styrelsen och övriga funktionärer höjdes med 1000 kr till 18000 kr.  
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12.  Inkomna motioner 
  En motion har inkommit angående förlängning av bryggan i Fjällsviksviken. 
  Styrelsens förslag att förlänga bryggan 0,8 meter antogs av stämman. 
 
13.  Budget och avgifter för verksamhetsår 2009-2010 

Styrelsens förslag till budget för år 2009/2010 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 
Ordförande aviserade att det p g a ökade kostnader kan bli aktuellt med ett förslag om 
en uppräkning av medlemsavgiften nästa år. 

 
14.  Val av två styrelseledamöter, två styrelsesuppleanter och en web-ansvarig 

Glenn Lötberg omvaldes enhälligt för 2 år som styrelseledamot 
Sophie Björk nyvaldes enhälligt för 2 år som styrelseledamot 
Birgitta Fuchs nyvaldes enhälligt för 2 år som styrelsesuppleant 
Christer Nilsson nyvaldes enhälligt för 1 år som styrelsesuppleant 
Henrik Lamm nyvaldes enhälligt för 1 år som web-ansvarig (ingår ej i styrelsen) 
 
Ansvarig för föreningens midsommarfirande 2010 utses senare under året. 
 
Övriga ledamöter och suppleanter som valdes för 2 år vid förra stämman är: 
Eva Schöld, ordförande 
Ingrid Svensson, kassör 
Per Bertils, ansvarig för båtplatser 

 
15.  Val av revisor och revisorsuppleant 

Till revisor valdes enhälligt John Lindwall för 1 år. 
Till revisorsuppleant valdes enhälligt Pia Johansson för 1 år. 

 
16.  Val av jaktledare 

Till jaktledare valdes enhälligt Per Bertils för 1 år. 
 
17.  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 Joakim Jernberg för 1 år. 
Till ledamot i arbetsgruppen valdes enhälligt Magnus Einarsson för 1 år. 

 
18.  Val av tre ledamöter i valberedningen och bland dem en sammankallande 

Till sammankallande i valberedningen valdes enhälligt Eva Sundell för 1 år. 
Till ledamot i valberedningen valdes enhälligt Eva-Britt Strandberg för 1 år. 
Till ledamot i valberedningen valdes enhälligt Ove Sundman för 1 år. 

 
19.  Övriga frågor 

 
Namnändring på Storängs- och Sjövägen 
Värmdö kommun har bestämt att Storängs- och Sjövägen skall byta namn p.g.a. att 
det finns risk att namnen förväxlas med andra vägar i Nacka och Värmdö. 
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Stämman beslöt efter röstning att lägga följande förslag till kommunen: 
Storängsvägen byter namn till i första hand till Grönängsvägen och i andra hand till 
Stortallsvägen. 
Sjövägen byter namn till Marsjövägen. 
 
Muddring mm av kanalen till Maren 
Stämman beslutade att en arbetsgrupp skall bildas och ledas av Per Bertils. 
Gruppen skall utreda möjligheterna att muddra och ev. fördjupning av kanalen. 
 
Löpande vägunderhåll 
Nuvarande 3-års plan för löpande vägunderhåll har löpt ut och en ny 3-års plan 
fastställdes av stämman. Upphandling av entreprenör för vägunderhållet pågår. 

 
20.  Stämman avslutas 

Ordförande tackade de avgående styrelseledamöterna Dietmar Sauer och Unni Vabö 
(suppleant) för ett mångårigt och gott arbete i styrelsen. 
Stämman framförde ett tack till styrelsen för det gångna året. 
Stämman avslutades. 
 

 
Bodatorp 2009-09-20 
 
 
Vid protokollet Justeras Justeras 
 
 
…………………….. …………………….. …………………….. 
Glenn Lötberg Margot Nyberg Olle Nyberg  
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