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Närvarande: Sverker Kristoffersson, Roy Mattsson, Robert Mattsson, Mats Erick Mattsson, Torbjörg 
Mattsson, Robert Jansson, Krister Schiöler, Elke Schubert Hjalmarsson, Pia-Lena Olofsson, Morgan 
Olofsson, Urban Olofsson, Peter Hamrén, Janne Otterström, Claes Hjalmarsson, Mikael Kristoffersson, 
Ingemar Gillholm, Hanna Schiöler. 
 
Allmän upplysning: Postkoden Bovik/Björkö 475 37 
 
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: Morgan Olofsson, Claes Hjalmarsson 
Beslut: Antaget 
 
4. Styrelsens berättelse (Bilaga) 
Krister sammanfattade året kort.  
Klämman är grusat och vi vänta att asfalteras. Klacken är bortsprängt vilket har gjort nytta. 
Det har smålagats på vägen och röjts vid vägkanten i samband med städdagen.  
Arbete med vägen kommer att fortsätta. 
Vinterväghållning blir mycket dyrt om det skall läggas ut, behöver skötas av de som finns kvar på vintern. 
Facebook grupp har varit i gång på ett år och fungerat bra.  
 
Ekonomisk redovisning av Robert Jansson (Bilaga) 
 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Revisor Pia-Lena Olofsson   
 
Förslag: Revisorn förslå att ge styrelsen ansvarsfrihet.  
Beslut: Antagen  
 
6. Framställning från styrelsen  
       6:1 Plan för fortsatt Vägunderhåll 
Förslag styrelsen kommer att arbetar med omkonvertering av vägen till grusvägen successiv. Styrelsen vill 
inte ta lån för detta arbete så detta kommer sker långsiktigt.  
Beslut: Antagen. 
       6.2. Förslag arbetsdag 2015. 
Arbetsdag lördag den 9 juli kl. 9.00-14.00 och 22 oktober 9.00-14.00 enlig listan. Vi behöver bra 
uppslutning, ta med spade, grep m.m.  Samlingen vid ladan (Seglarskolans).  
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7. Styrelsens föreslag till utgiftsstat och inkomststat samt debiteringslängd (Bilaga) 
 
Förslag: Avgift per andel SEK 100:- 
Beslut: Antaget 
 
Förslag: Rabatt på 15% vid deltagande vid arbetsdagen bibehålls ett år framåt. För att få rabatt för 
deltagande vid arbetsdagen gäller listan som upprättas vid arbetsdagen. Vid arbetsinsats annat tillfälle måste 
detta anges till kassören (Robert). 
Beslut: Antagen 
 
8. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 
 
Förslag: ingen ersättning, som tidigare 
Beslut. antaget 
 
9. Val av ordförande och av övriga styrelseledamöter och suppleant 
 
Styrelseledamot: Robert Jonsson kvar 1 år Styrelseledamot: Elke Schubert Hjalmarsson kvar 1 år 
 
Förslag till styrelseledamot: Krister Schiöler på 2 år  
Beslut: antagen 
Förslag till styrelseledamot: Urban Olovsson på 2 år  
Beslut: antagen 
 
Suppleant: Robert Mattson omval på 1 år 
Suppleant: Morgan Olofsson nyval på 1 år 
Beslut: antagen 
 
10. Val av revisorer  
 
Förslag revisor: Pia-Lena Olofsson omval på 1 år. 
Beslut: antagen 
Förslag revisorssuppleant: Ingmar Gillholm omval på 1 år. 
Beslut: antagen 
 
11. Val av valberedningen på ett år 
 
Förslag: Torbjörg Mattsson, Mats Mattsson omval på 1 år. 
Beslut: antagen 
 
12. Övriga ärenden 
 
12.1. Förslag: Regel för bommens öppning och stängning. 
    Under tiden 1:e mars till och med 31:e oktober: 

- Vardagar öppen tidigt på morgonen till kl 15.00. För övrigt skall den vara stängd. 
- Vill man ha bommen öppen ändå så måste det finnas en tagg vid bommen. 

   Under tiden 1:e november till och med 28/29:e februari är bommen hel öppen.  
Bommen skall alltid vara fastlåst på den ena eller annan sida. Låset skall alltid vara stängt och fatslåst. 
 
Beslut: Antagen 
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12.2 Åtagande vid arbetsdagen: 
- klippa gräset m.m. vid möteplatsen och parkeringar 
- fälla trä? 
- klippa grenar  
- röret måste rengörs, det går kabel/slang genom röret. 
- bommen rensa diken från löv och  
- mötesplats vid ”promenaden”, lägga grus där till hösten för at 
 
Arbetsredskap som behövs: 
Släpkärra, gräsklippare, motorsåg, grensåga, kratta spada 
Behöv av nytt grus 
 
12.3 
Öckerönät lägger fiber ner till Bovik. 
Engångskostnad 21.000:- per hushåll (om man bestämma sig senast den 20/6-2016) och ca 5.000.- underhåll 
per år. 
 
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 19/6-2016 
 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Krister Schiöler   Elke Schubert Hjalmarsson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Claes Hjalmarsson   Morgan Olofsson  
Protokolljusterare    Protokolljusterare 


