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Årsmöte Boviksvägen Samf"ållighetsförening (BSF) 

Bovik den 03 juli 2014 

Närvarande: Roy Mattsson, Robert Mattsson, Claes Hjalmarsson, Mats Erick Mattsson, 
Torbjörg Mattsson, Ingrid Bergdahl, Eva Erlandsson, Robert Jansson, Krister Schiöler, Elke 
Schubert Hjalmarsson, Pia-Lena Olofsson, Jan-Erik Wennerlöf, Jimmy Schiöler, Lennart 
Håkansson, Ingemar Gillholm 

Allmän upplysning: Postkoden Bovik/Björkö 475 37 

Mötet öppnas 

1. V al 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: Pia-Lena Olofsson, Ingemar Gillholm 
Beslut: Antag~t 

4. Styrelsens berättelse (Bilaga) 
Krister sammanfattade året kort. 
Vägtrumman på Ryd har ersatts. Det har smålagats på vägen och röjts vid vägkanten i 
samband med städdagen. Arbete med vägen kommer att fortsätta. 
Höstmöte var trevlig och kommer att fortsätta att arrangeras. 

Ekonomisk redovisning av Robert Jansson (Bilaga) 

Revisorernas berättelse av Jan Erik Wennerlöf (Bilaga) 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: Ansvarsfrihet antagen 

6. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna 

6: 1 Förslag fler arbetsdagar? När? Höstträff 
Arbetsdag lördag den 26 juli kl. 9.00-14.00, kanterna ska klippas, 
diken rensas m.m. Vi behöver bra uppslutning, ta med spade, grep m.m. 
Samlingen ovanför Klämman. 
Höstträff i anslutningen kl 17 .00 grilla vi på bryggan, alla tar med egen mat. Stolar 
och bord kan lånas av Janne (segelskollan). 

Grus beställs av Krister inför städdagen. 
Grävmaskin inhyrs för att rensa dikar, ansvar Jimmi. 
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Bovik den 03 juli 2014 

6:2 Vägunderhåll- Grusning i Boviksområdet 
Behov av att asfaltera Klämman. Jan-Erik Wennerlöfkontakter någon för förslag av 
företag för att få in anbud. Mättning och markering av sträckan som skall asfalteras 
görs i samband med städdagen. Så som asfaltering av potthåloma mellan bommen och 
scoutkåren. 
Vägen från Scoutgården till röret repareras via Gert med asfaltkross. 

Dikesunderhål 
Kommer göras på arbetsdagen 

7. Styrelsens föreslag till utgiftsstat och inkomststat samt debiteringslängd (Bilga) 

Förslag: Avgift per andel SEK 80:
Beslut: antaget 

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Förslag: ingen ersättning, som tidigare 
Beslut. antaget 

9. Val av ordförande och av övriga styrelseledamöter och suppleant 

Förslag till Ordförande: omval Krister Schiöler på 2 år 
Beslut: antagen 
Förslag till styrelseledamot: omval på 2 år Roy Mattsson 
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: omval av lngmar Gillholm 
Beslut: antagen 

11. Val av valberedningen på ett år 

Förslag: omval av Tobjörg Mattsson, Pia-Lena Olofsson 
Beslut: antagen 

12. Övriga ärenden 

• Mål för vägföreingen på sikt. 
Asfaltera vägen och har kvar underhållet av vägen. I detta sammanband kan man 
disskuterar att sänka andelsavgift . 

.. 
2 

.. ...... 



Årsmöte Boviksvägen Samfållighetsförening (BSF) 

Bovik den 03 juli 2014 

OBS!! Undervika att köra med tunga lass på hösten när vägen är blött då den trycker sönder 
vägen. 

• Prislister för vägavgifter för tung lass vid leverans av varor eller liknande kommer att 
framställas av styrelsen. 
Beslut: antagen 

• Lister av båtplatsanvändama som inte har fastighet behöver uppdateras. Lämnas till 
Robert Jansson 
Ansvar: Robert Mattsson, Ingemar Gillholm 

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 

Protokollen och andra dokument finns på hemsida www.bjorko.org 

Protokollet skickas via e-mail där adressen finns tillgänglig för styrelsen, kommer att hängas 
på ladan vid segelskolan och läggas ut på hemsidan. 

Mötets avslutas 

Bovik den 03/7 2014 

Krister Schiöler 
Ordförande 

Elke Schubert Hjalmarsson 
Sekreterare 

~~o~ / J/Q / ' C::1 //4 ~ 
fugeri6r Gillholm /" ' • Pia-Lena Olofsson 

Protokolijusterare Protokolljusterare 
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