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pRoroKoLL rRÅNr ÅRSMöTE MED ösrnnvrKENs
savrrÄTUGHETSFönExrxc r STAVSNÄs sycnncÅnn 20rc-08-27

Närvarande: se bifogad förteckning

1. Årsmötets öppnande
Ord{.orande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna

2. Årsmötets behöriga utlysande
Ordlörande fiågade om årsmötet ansågs behörigt utlyst, vilket medlemmarna ansåg.

3. Godkännande av dagordningen
Årsmötet besl utade att godkänna dagordningen.

4. Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja sittande, Lennafi Sundin, till mötesordforande.

5. Yal av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att vä§a sittande. Barbro Noren Sundin, till mötessekreterare.

6. Val av tlå justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Jonas Andersson och Rikard Unelius.

7. Styrelsens oeh revisorernas trerättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse hade skickats ut med kallelsen. Lena Lassmyr läste
upp revisionsberätteisen.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 20 1 5050 1 -20 1 60430

9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga framställningar från medlemmarna har inkommit. Styrelsen foreslår att den extra
trtdebitering som tidigare är beslutad, vid större utbyggnad och nybyggnation som
medfor tunga transpofier. skall h<ijas från 2500:- till 5000:-/fastighet.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ersättningen är ett arvode pä999 kronor till 3 styrelsemedlemmar, samt ersättning för
resekostnader.
Årsmötet beslutar att ersättningen skall vara samma som fciregående år.

ll. Styrelsens fiirslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd
Efter en diskussion beslutades att utdebiteringen ska vara I 250 kronor per andel fiir
kommande period och den ska vara betald senast 20161031.
Postgironumret är lA9 7153 - 3.

Räkningen kommer att skickas ut via rnail eller som brev om mail saknas.
Debiteringsiängden fänns framlagd för granskning 7l
Fonderade medel finns nu till ett belopp av 100 kkr vilket årsmötet tidigare beslutat varffi,
utdebiteringen kan minskas till 1250:-iandel. 7\
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pRoroKoLL rRÅN ÅnsuöTE MED ösrrRvlKENS
sa.irlr'ÄIT,IGHETSFönnxrNc I srAvsNÄs gyconcÅno zlt 6-08-27

Närvarande: se bitbgad förteckning

1. Årsmötets öppnande
Ordforande ftjrklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna

2. Årsmötets behöriga utlysande
Ordftirande frågade om årsmötet ansågs behörigt utlyst, vilket medlemmarna ansåg.

3. Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade atl godkänna dagordningen.

4. Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja sittande, Lennaft Sundin. till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att r,'älja sittande, Barbro Nordn Sundin, till mötessekreterare.

6. Yal av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare väljs .lonas Andersson och Rikard Unelius.

7. Styrelsens och revisorernas berättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse hade skickats ut med kallelsen. Lena Lassmyr läste
upp revisionsberättelsen.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 20 I 50501 -20 1 60430

9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga frarnställningar fiån medlemmarna har inkommit. Styrelsen foreslår att den extra
utdebitering som tidigare är beslutad, vid större utbyggnad och nybyggnation som
medfor tunga transporter, skall höjas fiån 2500:- till 5000:-ifastighet.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Ersättningen är ett arvode pä 999 kronor till 3 styrelsemedlemmar, samt ersättning för
resekostnader.
Å-rsmötet beslutar att ersättningen skall vara samma som föregående år.

11. Styrelsens ftirslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd
Efter en diskussion beslutades att utdebiteringen ska vara 1 250 kronor per andel ftir
kommande period och den ska r ara betald senast 20161031.
Postgironumret är 109 7153 - 3.

Räkningen kommer att skickas ut via mail eller som brev om mail saknas.
Debiteringslängden fanns framlagd lor granskning. /,'
Fonderade medel finns nu till ett belopp av 100 kkr vilket årsmötet tidigare beslutat var$/.
utdebiteringen kan minskas till 1250:-/andel. ?\
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12.Yal av styrelse och styrelseordförande
Roger Hellefors föredrog valberedningens förslag:

o ordförande Lennart Sundin väl-ls för perioden 2016-2017
o Barbro Nordn Sundin, Mai-Lis Blezell och Gunilla Berg väljs till ordinarie ledamöter

{ör perioden20l6-2A17
o l,ena Håkansson, Anders Herrlin och Robefi Brook väljs som suppleanter för 2A16

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

13. Val av revisorer
Valberedningen {tireslår
o Lena Lassmyr och Malin Forsberg väljs till revisorer för perioden 2016 och Helöne

Berlin till rev isorsuppleant fdr periode n 2A 1 6.
Årsmötet beslutar enli gt fiirslaget.

14. Val av valberedning
Förslag att Roger Hellefors och Victor Strömberg utgör valberedning for perioden 2AM-
2017.
Årsmötet beslutar enligt förslaget.

15. Övriga frågor
o Det fiamkom en del synpunkter kring vägarnas beskaffenhet. På en del håll är berget i

dagern. Det är inte bra. Någon tycker att det räcker att vi fyller i groparna. Snöröjarna
har plogen för lågt hävdar någon och då forsvinner en del av ytskiktet på vägen Enligt
rnötet ska vi grusa vägarna. Styrelsen far diskutera frå-qan vidare.

o Per Göthlin beskriver den fantastiska upplevelsen när han kommer cyklande ner for
backen på Nämdöfiärdsvägen och kommer ut på ängen där doften av blommor och en
färgprakt av blommor slår emot honom och han ser ut över Österviken där havet är
fritt. Han får då en vision av Sjösala ängar. I)å stämmer Per-Arne Lindholm upp
Taubesången med texten "och se så många blommor som redan slagit ut på ängen,
gullviva, mandeiblom, kattfbt och blå viol". Årsmötet applåderar. Per vill värna om
dessa upplevelser och indikerar att grönområdenas skötsel bör gynna
ängsblomsterprakten. Som en konkret åtgard bestämdes att trekanten söder om alama
skall slås med lie eller slåtterbalk på städdagen ftir att gynna ängsblommorna. Det
påpekas dock att det tar tid att aniägga ängar av de som har gjort det.

o Malou Nonman rapporterar om Grannsamverkan. Vår polis har gått i pension och vi
har fått två nya kontaktpoliser som Malou inte lyckats fä kontakt med trots intensiva
forsök med mail och telefon. Inga incidenter har rapporterats från vårt område, men
södra delen av Hölö har hafr.2 händelser.
Ordförande tackar Malou för hennes goda arbete med Grannsamverkan.

o Frågan uppkom om alarna ska hamlas i vinter. De hamlades senast I februari 2014.
Styrelsen ska diskutera detta och återkomma under hösten.

o Två blombåtar är till salu. De finns hos Majlis Blezell.
r Rikard tlnelius berättar att hans vatten, som han tar från sin grävda brunn har blivit

hårdare. Han undrar vad vi lägger på vägarna. Ordf<irande berättar att det är naturligt
salt som inte kan påverkar hårdheten i vattnet och råder oss samtidigt att kontrollera
r'åra brurutsvatten regelbundet eftersom det kan förändras.

e Bernt Blirth berättar att ftirdtjänst (taxi) hävdar att hans adress inte fi,rn's. Styrelsen har
meddeiat kommunen r.åra r,ägars nantn och dessa är godkända enligt'
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namnkollisionslistor. GPS tar sina kartor fiån Metria. Styrelsen fär undersöka frågan
vidare.

o Det foreslås indirekt att alla sätter upp vägnumret vid sina utfarter. vilket skull
underlätta tör taxi, ambulans mm.

o Städdagar for perioden blir 17 september 2016 samt 6 ma.i 2017.

16. Plats där årsmötesprotokotlet hålls tillgängligt
Protokollet läggs ut på hemsidan och skickas hem till fastighetsägama med mailr'brev.

17. Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och {tirklarar årsmötet avslutat.

%r&"Nfu
Barbro Nordn Sundin
Sekreterare

Rikard Unelius
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Närvarolista

Tomt Namn

319
J'J

324
327
faaJi-)

338
343
345
347
350
353

354
3s7
360
361
362
576
591

604
613
616
624
829
832
835

849

Barbro Nordn Sundin och Lennart Sundin
Henrik och Malin Forsberg
Siv Andersson
Peter Wadner
Peter lrlyström och Kerstin Bengtsson Nyström
Maria och Roger Hellefors
Cunilla Berg
Jacob F-redell
Malou och Jonas Norrman
Marie-Louise Norin" Victor och Rosie Strömbers
Gunilla Hjofih
Bernt Blixth och Ulrika Lundberg
Inga-Britt Ranzdn
Birgitta Fendrich
Lars Johansson
Eva Brimark
Per Göthlin
Lena Lassmyr
Maj-Lis Blezell
Ted och Carin Bergstrand
Rikard Unelius
Roland Olsson och Annika Ridderfors
Thor och Siv Bramert
Jonas Andersson
Per-Arne och t-llla Lindholm
Lars Hansson
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