Bodatorps Tomtägareförening
Föreningsstämma i Bodatorps tomtägareförening
Söndagen den 26 september 2010 kl 10.00 – 11.00
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 justeringspersoner tillika rösträknare
Stämman valde Saini och Bertel Ekholm

5.

Fråga om stämman behörigen utlyst
Kallelse har utsänts den 11 september. Stämman ansågs behörigen utlyst.

6.

Beslut om dagordning för stämman
Dagordning enligt förslag beslutades. Två ärenden anmäldes till övriga frågor.

7.

Presentation av fullmakter och fastställande av röstlängd
Inga fullmakter redovisades. Totalt var 12 fastigheter av 132 representerade vid
stämman.

8.

Styrelsens årsberättelse 2009/2010
Stämman godkände den reviderade årsberättelse som delades ut vid stämman
och som sänts ut med e-post med följande tillägg:
Budgeten för 2009/2010 överskreds med 16 211 kr beroende på att vintervägunderhållet blev högre än budgeterat. Resultatet + 56 656kr har använts till de
beslutade och budgeterade fonderingarna avseende bryggor, badplatser och Ybommar.

9.

Revisorns berättelse
Revisor John Lindwalls revisionsberättelse föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för
redovisningsåret 2009/2010.

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.
12. Inkomna motioner
En motion har inkommit om passage vid Tranviks Gård.
Stämman beslutade att styrelsen utreder problemet tillsammans med Vägföreningen.
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13. Redovisning av arbetsgruppen för kanalen, samt beslut om åtgärder
Per Bertils redogjorde för gruppens hittillsvarande arbete, som bl.a. innebär att
ansökan om tillstånd för muddringen ingetts till Värmdö kommun som Länstyrelsen.
Offert har inkommit från tilltänkt entreprenör. Vi är överens med markägaren om hur
muddringen skall genomföras. Arbetet påbörjas så snart tillstånden erhållits och
muddringsarbetet beräknas vara slutfört i april 2011.
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att, under förutsättning att erforderliga
tillstånd erhålls, genomföra muddringsarbeten i kanalen mellan Fjällsviksviken och
Maren i enlighet med arbetsgruppens redovisning och inom ramen för en kostnad om
högst 110 000 kr
14. Flytt av nästa års stämma till samma dag som arbetsdagen
Stämman beslutade att förlägga nästa års stämma på samma dag som höstens
arbetsdag.
15. Budget och avgifter för verksamhetsår 2008-2009
Styrelsens förslag till budget för år 2010/2011 godkändes, vilket bl a innebär att
avgifterna till föreningen blir följande under nästa år:
Medlemsavgift: 900 kr/år
Utebliven närvaro vid arbetsdag: 250 kr/dag
Båtplats i Maren: 450 kr/år
Båtplats i Fjällsviksviken: 550 kr, samt 1100 kr/år för y-bom
Vid extern uthyrning av bryggplats i Maren: 750 kr/säsong
Sommaruppläggning på föreningens mark vid Maren 1/7 – 15/8: 300 kr
Avgift för gästplats i Fjällsviksviken från andra natten: 100 kr /natt
16. Val av tre styrelseledamöter och en styrelsesuppleant
Eva Schöld omvaldes enhälligt för 2 år som ordförande
Ingrid Svensson omvaldes enhälligt för 2 år som kassör
Henrik Lamm nyvaldes enhälligt för 2 år som styrelseledamot
Christer Nilsson omvaldes enhälligt för 2 år som styrelsesuppleant
Övriga ledamöter och suppleanter som valdes för 2 år vid förra stämman är:
Glenn Lötberg, sekreterare
Sophie Björk, styrelseledamot
Birgitta Fuchs, 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 Joakim Jernberg för 1 år.
Till ledamot i arbetsgruppen valdes enhälligt Magnus Einarsson för 1 år.
19. 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.
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20. Övriga frågor
Arbetsgruppen för muddringsarbeten i kanalen
Stämman omvalde nuvarande arbetsgrupp:
Per Bertils, sammankallande
Torbjörn Forsell
Sture Wahlgren
Bertil Håård
Stående vatten i dike vid Bodatorpsvägen 9
Hyben Soya-Helander har påtalat problem med kvarstående vatten i diket vid hennes
tomt. Ansvarige för vägar och diken, Sophie Björk, utreder om föreningen skall vidta
några åtgärder.
Gamla brevlådor
Det togs upp att det sitter kvar många brevlådor som inte används längre och som ger
en skräpig bild av området. Grannar och andra som vet vilka postlådor som inte
används längre kan meddela styrelsen eller ta bort dem själva.
Avtackning
Per Bertils avtackades med tal, blommor och applåder för alla de år han har jobbat i
styrelsen.
21. Stämman avslutas
Stämman avslutades.
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Vid protokollet

Justeras

Justeras

……………………..
Glenn Lötberg

……………………..
Saini Ekholm

……………………..
Bertel Ekholm
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