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Mötet öppnas 

 

1.  Val av ordförande för mötet 

 

Förslag: Krister Schiöler 

Beslut: Antaget 

 

2. Val av sekreterare vid årsmötet 

 

Förslag: Elke Schubert Hjalmarsson 

Beslut: Antaget 

 

3.  Val av protokolljusterare  

 

Förslag protokolljusterare: Eva Erlandsson, Ingrid Bergdahl 

Beslut: antaget 

 

4. Styrelsens berättelse 

Pga. av byte av styrelsens ordförande föreligger ingen skriftlig årsberättelse. 

Krister sammanfattade året kort:  

Året har flutit på bra. Det har smålagats på vägen och röjts vid vägkanten. Pengarna har 

kommit in och föreningen har gått med plus. 

Arbete med vägen kommer att fortsätta. 

   

Ekonomisk redovisning av Robert Jansson (Bilaga) 

 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Beslut: Ansvarsfrihet antagen  

 

6. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna 

 

       6:1 Förslag till direkta åtgärder angående vägunderhållet. 

- Väggen från Scouterna till Bron skall lagas med asfaltkross  Röret under bron skall 

bytas ut. Kostnadsförslag kommer att tas in. Reperationen och ev. vägavspärrning 

kommer att meddelas i god tid till berörda, räddningstjänst och hemstjänsten. 

 

- Grus kommer att läggas vid p-platsen vid nedre delen av vägen så att berörda kan köra 

ut det och fylla ut håligheterna. Gruset skall finnas på plats innan städdagen. 

 

  6:2 Arbetsdag, Höstträff 

- Arbetsdag lördag den 4 augusti kl. 9.00, det skall fyllas på grus, kanterna ska klippas, 

      diken rensas m.m.  

- Höstträff på bryggan, lördag den 1 september kl. 17.00, alla tar med egen mat. Stolar 

och bord kan lånas av Janne (segelskolan). 

 

  6:3 Frågan om uppdaterad förrättning 

-  Krister Schiöler kontakter Lantmäteriet för att ta reda på vad som är gjort. 
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7. Styrelsens föreslag till utgiftsstat och inkomststat samt debiteringslängd (Bilaga) 
 

Förslag: Avgift per andel SEK 80:- 

Beslut: antaget 
 

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 
 

Förslag: som tidigare 

Beslut. antaget 
 

9. Val av ordförande och av övriga styrelseledamöter och suppleant 
 

Förslag till ordförande: Krister Schiöler  

Beslut: antagen 
 

Förslag till styrelseledamot: nyval av Elke Schubert Hjalmarsson på 2 år  

Beslut: antagen 

Förslag till styrelseledamot: omval av Roy Mattsson på 2 år 

Beslut: antagen 

Suppleant: Robert Mattson omval på 1 år 

Beslut: antagen 
 

10. Val av revisorer  
 

Förslag revisor: omval av Jan Erik Wennerlöf,  

Beslut: antagen 

Förslag revisorssuppleant: nyval av Ingmar Gillholm  

Beslut: antagen 
 

11. Val av valberedningen på ett år 
 

Förslag: omval av Tobjörg Mattsson, nyval av Ingrid Bergdahl 

Beslut: antagen 
 

12. Övriga ärenden 
 

- Bommen skall låsas efter kl 14.00. Bommen skall ALLTID vara fastlåst, både i öppen 

eller låst läge.  

- Vintertid (Dec-Feb) kan bommen vara öppen dygnet runt fram för alt vid is och snö. 

- Kod byte till bomlås kommer att meddelas via e-post och SMS. 

- Postkod till Björkö: 475 37 Björkö 

- Hemsida: www.bjorko.org , innehåller ett forum för diskussion/kommunikation 

- Externa som använder båtplatser: 

Föreslag: De som har båtsplats här men inte bor här skall betala 500 SEK /år i 

vägavgift. Vid deltagande i arbetsdagar reduceras avgiften med 150 SEK. 

Beslut. antaget 
 

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 

 

Stämmoprotokollet kommer att finnas på lagården vid Bovik och skickas via e-mail där 

adressen finns tillgänglig för styrelsen. 

http://www.bjorko.org/
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Mötets avslutas 

 

 

 

 

Bovik den 14/7 2012 

 

 

 

 

 

 

___________________________  ____________________________ 

Krister Schiöler   Elke Schubert Hjalmarsson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

___________________________  _____________________________ 

Eva Erlandsson   Ingrid Bergdahl  

Protokolljusterare    Protokolljusterare 


