Protokoll fört vid Margretelunds villaägareförenings åttiofemte årsmöte
Tid: 11 april 2013 klockan 21.15 – 22.15
Plats: Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1, Margretelund, Åkersberga

1

Öppnande av mötet

Styrelsens ordförande Göran Holmberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
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Val av ordförande vid mötet

Staffan Hanstorp valdes till ordförande vid mötet.
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Val av sekreterare vid mötet

Lennart Sundquist valdes till sekreterare vid mötet.
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Val av justeringsmän och rösträknare

Magnus Löfgren och Viktor Hellman valdes till justeringsmän och rösträknare vid mötet.
5

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Mötet fann att kallelse hade skett i behörig ordning.
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Godkännande av dagordning

Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
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Beslut om medlemskap enligt § 3 i föreningens stadgar

Intet att redovisa.
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Fastställande av röstlängd och röstordning

Årsmötet fann styrkt att alla närvarande var medlemmar i föreningen . Årsmötet godtog även
mötesordförandens förslag att röstning i första hand ska ske genom acklamation som tolkas av
mötesordföranden. Är det någon som inte blir nöjd med det resultat som ordföranden anger sker
röstning genom handuppräckning. Rösterna räknas då av justeringsmännen/rösträknarna. I sista hand
sker röstning med hjälp av röstsedlar.
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Styrelsens årsberättelse

Mötesordföranden gick igenom årsberättelsen rubrik för rubrik.
Fråga ställdes om den stora minskningen av antalet medlemmar under året. Göran Holmberg svarade
att man haft både resursproblem i styrelsen och problem med tillgång till adresslistor under året.
Mötesordföranden satte i fråga om man inte borde skicka ut traditionella inbetalningskort. Att bara
ange på webbsidan att det är dags att betala medlemsavgiften räcker inte eftersom det inte
1

uppmärksammas på samma sätt som ett inbetalningskort som kommer hem med posten. Göran
Holmberg medgav att det antagligen var så.
På fråga om båtplatssituationen svarade Håkan Norman att antalet båtplatser är god. Den kö som finns
för närvarande avser i princip bara båtägare som vill byta båtplats, t.ex. till större plats eller till annan
brygga.
Beträffande Roslagsvatten informerades om att föreningen med hjälp av sakkunniga medlemmar har
skrivit till Österåkers kommun och motsatt sig en utbyggnad av reningsverket, vilket är ett alternativ
som ingår i kommunens överväganden om den framtida avloppshanteringen.
Årsmötet beslöt efter dessa svar och förtydliganden att godta årsberättelsen.
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Revisorernas berättelse

Revisorerna – Gunilla Linder och Cathrine Klevengård – bedömer att årsbokslutet har upprättats i
enlighet med god redovisningssed och föreningssed och tillstyrker
- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Gunilla har som revisorssuppleant ryckt in eftersom en av de ordinarie revisorerna hade haft förhinder.
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Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslöt att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.
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Fråga om ansvarsfrihet

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
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Inkomna ärenden och motioner

Inga.
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Arvode till styrelse och revisorer

Arvoden 2013 till styrelse och revisorer fastställdes till 40 000 kronor.
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Verksamhetsplan 2013

En verksamhetsplan hade sänts ut med kallelsen till årsmötet.
Eventuell muddring av slottsån diskuterades. Den ska vara 2 meter djup, men en viss uppgrundning kan
ha skett vid inloppet. I diskussionen framfördes att det inte är klarlagt om det är föreningens ansvar att
hålla visst djup kring servitutsbryggor. Vid en eventuell muddring är det därför viktigt att alla
brygginnehavare med liknande servitut ska behandlas lika.
För närvarande släpper Roslagsvatten ut en hel del dagvatten i ån. Vilka effekter det har för ån är oklart?
Men frågan utgör motiv nog för att gå igenom och tolka den vattendom som ligger till grund för
muddringen och återställandet av slottsån för några år sedan.
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Monica Lagerqvist uttryckte önskemål att fler medlemmar kommer och hjälper till med att klä
midsommarstången. Det är en mycket trevlig aktivitet som alltid har uppskattats av dem som varit med.
Verksamheten börjar klockan 19 dagen före midsommarafton. Vuxna och barn är välkomna.
Årsmötet beslöt därefter att fastställa verksamhetsplanen.
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Avgifter och budget för 2013

Ett förslag till budget ingick i årsmöteshandlingarna. Den innebar bl.a. oförändrad årlig medlemsavgift i
föreningen om 200 kr. Grundavgift för båtplats är 475 kr per år och löpmeter brygga. Första året utgår
dessutom en ”inträdesavgift” om 1 500 kronor.
Nya bryggor skrivas inte av omedelbart. Budgetförslaget ska därför enligt mötesordföranden ändras på
den punkten. Bara avskrivningarna ska tas med som utgiftspost. Redovisat utfall för 2012 är ett
underskott på 12 949 kronor. Med samma tillämpning av avskrivningsreglerna som 2012 blir det
budgeterade utfallet för 2013 ett överskott på cirka 30 000 kronor.
Årsmötet beslöt att fastställa de föreslagna avgifterna och att godta budgetförslaget med angiven
justering med avseende på avskrivningarna på bryggorna.
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Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årsmötet valde:


till ledamot och ordförande i styrelsen

Ingrid Eriksson


till ledamöter i styrelsen

Magnus Palmborg
Börje Mattsson
Anna Bjerner


Nyval 2 år

Nyval 1 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år

till styrelsesuppleanter:

Lennart Sundquist
Matts Lager
Jan Nordlund
Göran Törnfelt

Nyval 1 år
Nyval 1 år
Nyval 1 år
Omval 1 år

På årsmötet 2012 valdes Håkan Norman till ledamot i styrelsen. Han kvarstår ytterligare ett år på sitt
uppdrag.
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Val av en revisor och två revisorssuppleanter

På förslag av valberedningen valdes:
 till revisorer till nästa årsmöte
Cathrin Klevengård
Omval
Magnus Yngen
Omval
3

 till revisorssuppleanter till nästa årsmöte
Gunilla Linder
Omval
Staffan Hanstorp
Omval
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Tillsättande av valberedning

Stämman beslöt att välja Charlotte Nilsson, Lars Agvald, Viktor Hellman, Martin Monné, Lena Candemo
och Gunilla Garpås till valberedning inför 2014 års stämma. Charlotte Nilsson valdes till
sammankallande. Genom detta beslut har vägföreningen och villaägareföreningen samma personer i
sina valberedningar.
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Övriga frågor

Inga.
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Protokollsjustering och information om protokollet

Justering av protokoll sker inom fyra veckor från stämman. Protokollet anslås på föreningens webbplats
www.mvf.se.
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Formerna för kallelse till nästa årsmöte

Stämman beslöt att kallelse till 2013 års stämma ska ske på i princip samma sätt som till årets stämma.
Möjligheten att använda e-post ska dock användas när det är möjligt.
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Mötets avslutning

Göran Holmberg avtackade dem som nu avgår från sina förtroendeuppdrag i styrelsen.
Mötesordföranden tackade alla förtroendevalda för det jobb som de lägger ner för oss övriga, önskade
den nya styrelsen lycka till och förklarade 2013 års årsmöte avslutat.
Vid protokollet

Lennart Sundquist
Justeras

Staffan Hanstorp

Magnus Löfgren

Viktor Hellman

Mötesordförande

Justerare

Justerare
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