Protokoll ordinarie årsmöte 2010-04-24
Tid: Lördagen den 24 april 2010 kl. 10:00
Plats: Brunns skola, matsalen
Närvarande: 20 medlemmar
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Brunns Fastighetsägareförening – BFF
Box 100, 134 08 Ingarö
Org. Nr 814000-7090
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1) Mötets öppnande
Ordförande Dennis Lind hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2) Fastställande att kallelse har utsänts i stadgeenlig tid.
Mötet fastslog att kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig tid.
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3) Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

4) Upprättande av röstlängd. Röstbeättigad ska uppge
fastighetsbeteckning.
Röstlängd/närvaroförteckning upprättades på utlagda listor.
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5) Val av mötesfunktionärer.
Till ordförande föreslogs och valdes Claes Göran Kaselli
Till sekreterare föreslogs och valde Liselott Lindstedt
Till justeringsmän föreslogs och valdes Ola Nordström och Alf Lejdemyr
6) Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen 2009 inkl. årsredovisningen med resultat- och
balansräkning var bifogad i kallelsen. Inga synpunkter inkom. Stämman
godkände verksamhetsberättelsen för 2009.
7) Revisorns berättelse.
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009 redovisades och avlämnades
av Ola Nordström. Inga synpunkter inkom. Stämman godkände
revisionsberättelsen för 2009.
8) Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009
9) Fastställande av avgifter och arvoden. Styrelsen föreslår oförändrade
avgifter, men att arvodet ska vara ¼ av ett prisbelopp, f n. 10 600 kr.
Årsmötet godkände styrelsens förslag.
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10) Styrelsens förslag till budget. Fastställande av budget för år 2010.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens utskickade förslag till budget.
11) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valnämnden via Ola Nordstöm föreslog följande:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Dennis Lind (vald på 2 år – 09)
Nils Östling ( vald på 2 år-09)
Liselott Lindstedt (omval 2år)
Maria Moniér Melin (vald på 2 år-09)
Kjell Jonsson (omval 2 år)
Per-Olof Fransson (omval 1 år)
Alf Lejdemyr (omval 1 år)

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget
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12) Val av revisorer revisorssuppleanter på ett år
Revisorer: Ola Nordström och Claes Göran Kaselli (omval)
Revisorsuppleanter: Mats Blomberg (omval) och Åsa Falke (nyval)
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13) Val av ledarmöter till valnämnd.
Till valnämnd föreslogs och valdes:
Ola Nordström
Carl-Arne Jacobsson
Lars Olsson

14) Inkomna motioner.
Motion om att ta kontakt med Riksarkivet för att bevara föreningens äldre
dokument godkändes av årsmötet.
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15) Övriga frågor.
Någon bör ta ansvar för att se till badet vid Återvallssjön. Per-Olof Fransson
vidtalar Claes Jordell.
Frågor kring trädfällning vid tomtgräns diskuterades. Fastighetsägare som vill
ta ner träd eller sly vid tomtgräns får lämna in en ansökan till BFF som gör en
besiktning.
Önskemål framkom att mötestiden för årsmötet bör läggas så det finns en
busstur som passar. Föreslagen tid var 10:30.
Styrelsens ordförande Dennis Lind berättade om turerna med vägverket
angående gångvägen mellan Statoil och Lövhamravägen. BFF väntar på
besked om ersättning för att de har upprättat gångväg på BFFs mark utan
tillstånd.
Styrelsens ordförande Dennis Lind berättade om skrivelsen som BFF gjort till
kommunen och länsrätten där vi yrkar på sänkt hastighet på Eknäsvägen
mellan Fågelviks skola och busshållplatsen vid Gröndalsvägen samt ett
övergångsställe vid Gröndalsvägen. BFF väntar på besked från länsrätten.
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16) Datum för anslående av årsmötesprotokoll.
Beslutades till den 8 maj-10 – anslås vid Lövhamra, båtklubben, biblioteket
samt på www.ingaro.com/föreningar/Brunns Fastighetsägareförening.

ro

17) Mötet avslutas
Mötesordförande tackade för ordet och förklarade årsmötet avslutat.
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Liselott Lindstedt

Mötesordförande
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Vid protokollet

Claes Göran Kaselli

Justeringsman

Justeringsman

Ola Nordström

Alf Lejdemyr

