Brunns Fastighetsägareförening – BFF
Box 100, 134 08 Ingarö
Org. Nr 814000-7090

Protokoll ordinarie årsmöte 2011-04-16
Tid: lördagen den 16 april 2011 kl. 10:15
Plats: Brunns skola, matsalen
Närvarande: 20 medlemmar

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.
3) Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
4) Upprättande av röstlängd. Röstberättigad ska uppge
fastighetsbeteckning.
Röstlängd/närvaroförteckning upprättades på utlagda listor.
5) Val av mötesfunktionärer.
Till ordförande föreslogs och valdes Claes-Göran Kaselli
Till sekreterare föreslogs och valdes Liselott Lindstedt
Till justeringsmän föreslogs och valdes Bill Bergman och Maria Moniér Melin
6) Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen 2010 inkl. årsredovisningen med resultat- och
balansräkning var bifogad i kallelsen. Inga synpunkter inkom. Stämman
godkände verksamhetsberättelsen för 2010.
7) Revisorns berättelse.
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 redovisades och avlämnades
av Ola Nordström. Inga synpunkter inkom.
8) Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010
9) Fastställande av avgifter och arvoden. Styrelsen föreslår oförändrade
avgifter, men att arvodet ska vara ¼ av ett prisbasbelopp, f n. 10 700 kr.
Årsmötet godkände styrelsens förslag.

10) Styrelsens förslag till budget. Fastställande av budget för år 2011.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens utskickade förslag till budget.
11) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valnämnden via Ola Nordström föreslog följande:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Dennis Lind
Nils Östling
Liselott Lindstedt
Bernt Melin
Kjell Jonsson
Per-Olof Fransson
Alf Lejdemyr

Omval 2 år
Omval 2 år
Vald på 2 år 2010
Nyval 2 år
Vald på 2 år 2010
Omval 1 år
Omval 1 år

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget.
12) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Stämman godkände sittande revisorer och revisorssuppleanter.
Omval på 1 år.
Revisorer: Ola Nordström och Claes Göran Kaselli.
Revisorsuppleanter: Mats Blomberg och Åsa Falke.
13) Val av ledarmöter till valnämnd.
Stämman godkände sittande valnämnd.
Omval på 1 år.
Ola Nordström
Carl-Arne Jacobsson
Lars Olsson
14) Inkomna motioner.
Inga inkomna motioner.
15) Övriga frågor.
a) Ulf Mårtensson framförde önskemål om att anlägga en grusad gångväg
genom skogen mellan Fagerbovägen 9 till Mörtviksvägen. Grus finns men de
önskar att få hjälp att lägga ut gruset. Det finns inga hinder att anlägga
gångvägen men det bästa är dock att fastighetsägarna i området hjälps åt
med arbetet.
b) Bengt Persson som bor på Ringvägen 55 har styckat av sin fastighet. Han
ska nu anlägga en skaftväg upp till den befintliga fastigheten men det står en
vattenpump i vägen. Han önskar att ta bort och försegla vattenpumpen.
Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte samt som en motion till nästa årsmöte.
c) Rutiner vid viltsamordning diskuterades. Gräv inte ned döda djur utan
kontakta viltsamordnaren så hjälper de till att forsla bort djuret.
d) Diskussion kring styckning av tomterna på Gamla
Brunnsvägen/Gröndalsvägen. Många har skickat in överklagan ang. de stora
tomterna som kommunen föreslagit, nu avvaktar vi besked från kommunen.

e) Diskussion kring det föreslagna seniorboendet som ska byggas bakom
Marikavägen. De som bor i området är oroliga för att det ska placeras för nära
deras fastigheter. Ingen på årsmötet hade några uppgifter i ärendet.
f) Dennis Lind berättar i kort drag om den infartsparkering som kommunen vill
anlägga på höger sida om Näsuddsvägen på BFF:s mark.
g) Vid Gamla Brunnsvägen 64 har det huggits ned sly på BFFs mark. Det finns
delade meningar i området om det var sly eller träd som fälldes. Det är viktigt
att fråga styrelsen då man vill hugga ned träd som inte står på sin egna mark.
Styrelsen gör en besiktning och godkänner en ev. fällning. Det är också viktigt
att ta bort alla rester från fällningen. Sly går bra att avverka utan styrelsens
tillstånd, speciellt om det skymmer vägbanan.
h) Dennis Lind tackar av Maria Moniér Melin för ett gott samarbete i styrelsen
under många år.

16 Datum för anslående av årsmötesprotokoll.
Årsmötesprotokollet ska anslås senast den 30 april 2011 – anslås vid
Lövhamras anslagstavla, KBK klubbhus, Ingarös bibliotek samt på
www.ingaro.com/föreningar/Brunns Fastighetsägareförening.
17 Mötet avslutas
Mötesordförande tackade för ordet och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
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Liselott Lindstedt

Claes-Göran Kaselli

Justeringsman

Justeringsman

Bill Bergman

Maria Moniér Melin

