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Protokoll ordinarie årsmöte 2015
Lördagen den 25 april 2015, kl. 1 l-00
Lokal: Brunns skola matsalen
Närvarande: 2l medlemmar
.

Mötets öppnande.

mÖtet öppnat'
Ordfbranåen Lars Falke hiilsade medlemmarna viilkomna och foklarade

Godkännande av att kallelse utsänts i stadgecnlig tid'
Mötet fastslog att kallelse till årsmotet skett i stadgeenlig tid
3.

Faststållande av dagordring.
O"r, ttir"rtug.,u aagoianinten-faststlilldes

-

se

dsck pkt l0 och

l5

betråffande budget och motioner

'

Ltpprättende av röstlängd. Röstberättigad skall uppge fastighetsbeteckning.

R6sitangO/ niirvarofÖrteckning upprättades på utlagda lislor'

Val av mötesfunktionärer
r Ordftirande - Föreslogs och valdes Claes GÖran Kaselli
r Sekreterare - FÖreslogs ochvaldes Kjell Jonson

(rösträknare)'
Justeringsmän - Foreilogs och valdes Dennis Lind och Jan Laurang

.

Styrelsens verksamhetsberättelse ftir 20 I 4'
Veiksamhetsberattelsen 2014 inkl årsredovis,ri*q var bifogad kallelsen. ^
6rrtr"t,äk"*C"r *d"uirud. inttffiäTT0Ik-t oeh kostnader på 57 095kr: resultat l2 909kr'
BalansråkningÄn redovisade tillgångar på 404 309kr'
årsredovisningen:
Frågor/ kommentarer (F) och svar från styrelsen (s) på verksamhetsberåttelsen/
jobb
Återvallsbadet.
vid
. 1- styrelsen berömdes för ett bra
bör
r F - metartåvlingen ägde inte rum 2014, varför ? En tradition inom fÖreningen i ca 50år som
med
upp
stålla
inte
kunde
samt
så
stort
som
intresset
inte
dels
återupptas. S - styrelien bedömde
^i,itta
se verksamhetsberättelsen'
arrangemanget
infor
våren
under
frivilliga
etter
maj/juni 2016.
Dennis Lind och Mattias Oscarsson åtoe sig att arrangera tavlingen

avgiften har
S
vad hånder med fiskevårdsaugiften ntir inte metartåvlingen arrangeras? har varit 0:kostnaderna
(
och
850:5
)
bokforts bland intakterna20l4ior Fiskevårdsftireningen
intåktema
av
anvåndning
ånnan
över
fundera
att
Motet ftireslog och gppdlg.-åt styreisen
( utplanteringäo fisfE.*-gs bl a ); ta-s upp på s{relsens "actionlista"
till
vidarebetbrdradelnformatiom från kommunens viltsamordnare som uppmanar

r

F

r

Lars Falke

-

ftirsiktighet

o

uppmdrksamhet på rådjur på vägen speciellt emellan bron och kTrkan

-

se vidare

verksamhetstreråttel sen.

gen för 20 1 4'
i
Stlimman godkande hiirefter verksamhetsberättel sen och årsredov snin

Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 lästes upp av mötesordforanden:
o Styrelsens forvaltning av verksamheten har inte givit anledning till anmärkning.
o Åiets resultat n g}g'.- {iireslås a1t balanseras i ny råkning '
. Revisorema foreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsliihet föf 2014.
Stiimman godkånde revisionsberättelsen för 20 1 4'

Ansvarsfrihet fiir stYrelsen.

så skedde'
Pgaavjävsfråga fOreslog sittande ordfÖrande att olaNordström klubbar beslutet'
pk
7'
2014
se
verksamhetsåret
for
Åit*,ii"t beslåt att bevifa styrelsen ansvarsfrihet
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Fastställande av avgifter och arvoden.
Styrelsen löreslår oftirändr*dc medlemsavgifter, dvs 150:- / år
Sfyrelsen löreslår stt ervodet skall vars Y" sv ett prisbesbelopp dvs f.n- 11 I00:Arvodet kan ersättas med cn planeringsdag inkl middag.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Stlrelsens fiirslag till och fastställende av budget 2015.
Dennis Lind påpekade att motioner som påverkår budgeten måste ligga före beslut om budget
pga att stiimman ska kunna bedöma / ta stiillning till konsekvenser ftir budgetens storlek och innehåll.
Mötesorclförandenfrågade omståmmankangodkiinna attbägge motionernai pk1 15, även efter
invändningama f?ån Dennis, kan behandlas under denna punkt I 0 fbre behandlingen av budgeten.
Sttirnman beslutade sålunda.
Motionerna fanns i samm andragi kallelsens dagordning samt

ftir

utdelning på mötet.

Motion om skötselplan for naturmarken (Fredrik Jansson):
Lars Fatke redovisade innehållet och syftet med motionen som skall omfatta alla BF F's markområden:
Syfet skall varaatt skapa en "langsiktig grund för arbetet med vår naturmark"
Planen skall uppraths av en "oberoende och sakkunnig person".
En otl'ert {}ån konsult tbr arbetet tinns {}amtagen och en budget om 20 tkr fOreslås.
Synpunkter fiåur stämman :
Verkställigheten bör tas upp i planen (vem gör vad och niir).
Kommunens expertis skall tas in och beaktas vad giiller t ex strandskyddsbestiimmelser.
Rishögar får inte bli liggande utan måste tas bort så fort som möjligt.
Stlirnman besluude aft anta motionen.

- beresbrveean ( Jonas Jalakas , Fredrik Jansson I KBK):
M"tione" för*1fu belysning på gångstigen och anslutning av elkraft till bergsbryggan och Lars Falke
påpekar att styrelsen förstår behovet men inte tagit sttillning till motionen då den kommit in sent (2913)
Motion om belvsninq gfutestieen badplatsen

men avsatt 80

000:- under posten Övriga kostnader i awaktan

på stämmans strillningstagande

till

motionen.

till motionen åir att bryggplatsema ingår i KBK och då avgiftema för båtplatsema åir
desamma som vid stora trryggan som har landström bör detta även finnas vid Rergsbryggan samt a,tt
gångstigen bör forses med belysning fur förbåttrad trivsel och siirkerhet, KBK star bakom motionen
som tagits fram av Jonas Jalakas och Fredrik Jansson som i mail står som avsändare av motionen.
Budgeten för projektet bedöms till 102 000:- dår KBK ståller upp med arbetskraften ( vårdet på arbetet
ar inie medtagår i kostnaden) och tbrslår att BFFI är med som delfinansiärer och står fbr 70 000:- och
KBK för resterande 32 000:-. KBK avser att stå ftir drift och underhåll. Kostnadskalkyl bifogades.
Jonas Jalalias meddelade att KBK avser att lägga kabel för landström oavsett motionen och hävdar att
det blir be5ydligt billigare att anlågga belysningen samtidigt och inte t ex schakla en gang till fÖr kabel

Bakgrunden

och fundament om man väntar med belysningen.

Inlågg fran sfämman:
Tommy Wallentin - förstfu behovet av landström men inte av belysning på stigen.
Dennis Lind - wå formaliafel har gjorts : dels är motionen inlämnad {iir sent (liimnas senast januari
enligt stadgarna) och dels kan inte KBK som juridisk person liirnna en motion.
Lars Falke motiverade beslutet att presentera motionen med aft styrelsen är positiva till innehållet i
forslaget och vjll inhämta medlemmamas installning på årsståimman infOr fortsatt hantering av frågan.
Därför har styrelsen beslutat att ta höjd i budgeten för förslaget om stämmarl också är positiv till
innehållet i motionen och ger anvisning trll hur styrelsen ska gå vidare .
Formaliafel är inte ok, dtirör tas inte fcirslaget upp som motion. En omröstning om stämmans
instrillning i frågan om belysning av gångstigen företogs dziremot och majoriteten var positivt inställd:
ca 15 för i 6 emot efter votering
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Pkt l0 forts
Övriga inltigg betraffande budgeten (Fråga-F , Svar -S):
Underhåll stigar: F - vilka stigar avses?

- Fladenv. izrndplan i FladJn; badet mot Bergsbryggan;
Fagerbov/ Mörtviksv ; Stickv/Baron Cs väg
Bageriv,
/
F * stigen Vattmossev / badet bör åtgåirdas.
S

Fladenv/Varvsholmen/Bergsbryggan;

Ringv

att det borde
Boulebanan Fladenv: F - niirboende (utan fullmakt) har inte blivit tillfrågade och anser
/
lekyta'
"tillhåIl".
lekplats
FÖreslår
och
störningar
Befarar
skett,
PO Fransson uppmanar stämman att komma med ftirslag till le$tor'
kostnader" - 80tkrBudgeten redovisar intåkter på 70 tkr och kostnader på 24Stkrdtir.posten_"Övriga
Bergsbryggan'
badet/
belysning
med
i
samband
utlägg
för
eventueila
avsei beredskap
se pk1 16.
Lars Falke informerar om kommanJJ intåikt på 1,3 milj k ifrån beslutad markforsäljning att låta styrelsen arbeta
Stiirnman beslutade hiuefter att godkanna sty,relsens budgetförslag för 2015 samt
presenterad
(KBK)
enligt
Jalakas
Janssor/Jonas
Fredrik
irån
,ridur" *"ä'Tsillngsfiirslaget

kostnadskalkyl.

I

l.

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen genom Dennis Lind fÖreslog ( se kallelsen):
- -.
Lars Falke
Ordförande 2är
Anna Berg
Kassör 2 är

Letlamot 2 är'.
Suppleant I år:
Supplcant I ar

Bemt Melin

Per OlofFransson'
Claes - Göran Kaselli

Stämman beslutade enligl valberedningens ft)rslag'

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter på I år'
Till revisorer föreslogs och valdes ola Nordström och Nils ostling
Till revisorssuppleanter forislogs och valdes Mats Blomberg och Hans Ramsfföm
.

13. Val av ledamöter

.

till valnämndcn

Till valnämnd föreslogs och valdes
Dennis Lind (sammankallande) , Lars Olsson' Mikael Karlsson'

14. Beslut nr 2 om fiirfydligande av stadgarna $9'
Beslutet rör ftiljande ordalydelse:

medlem"
Ändring kursivirad. "medlem äger rätt att genom fullmakl rösta för högst enfrånvarande
dr betald'
avgtfi
vilken
varje
,
fastighet far
*edlem fler rin enfatrtighet enligt $2 berrittigar
"*rt',igu,
en röst".
fattas av två på varandra
Stiimrnan beslutade enligt styrelsens förslag. Ändringen skall enligt stadgama
följandes tämmor och åndringen ilr härmed faststiilld '

15. Inkomna motioner
Se pkt 10.
16. Ör'rige frågor

r

r
r

mark
Lars Falke informerade sm beslutet på extrastämm an 4/3 att salja/overlåta ca 30 000kvm
till
intärtsparkering,
for
ombyggnad
kr.
intill Niisuddsvågen rill kommirnen i'or I,3 milj
dagvattendarn*-*h utökat sportftilt Överlåtelsen planeras att göras i slutet av 20-15.
är en
Kommunen kommer att stå for alla kostnader. Skattefrågan måste undersökas då BFF
ideell lbrening.
Ulf lr{årt"nrron, Eldningsvcckorna bör ligga tidigare. st-vrclserr bör agera enligt stämman.
och han
Dennis Lind: Grannsamverkansfrreningar mot inbrott finns på Ringv och Vafimossev
BFF.
inom
föreningar
uppmanar ståmmans deltagare att verka f'or fler
på
Han infsrmerar vidare om en bok om Ingarö (Hembygdsföreningen) som finns att köpa

biblioteket
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Pkt 16 forts
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Dahn Eriksson: styrelsen bör föreslå kommunen att anlågga boulebana på sportfiiltet.
Info Brunns C: Liinsstyrelsen har inte godkant senaste planörslaget pga att bsståder placerats
på vattenäk1ens inre skyddszon . Kommunen maste ta fram ett nytt förslag för ca 50 lgh.
Ingarö IFs klubbhus kommer snart att f'lyttas till nytt låge.
Nedskräpningen i Brunn Tommy Wallentin påtalar den ökade nedskräpning i området. Han
uppmanar till att bilda arbetsgrupper mot problemen och arunäler sig som frivillig.
Fler papperskorgar en åtgtird (påverka kommr.nen).
Ruttnandelfarliga aspar vid Vattmossevägen. Styrelsen bör inspelrtera och vid behov tillkalla
proffs ( Vattenfall-Elverket l Skanova kan tillkallas for åtgarder mot $adTgrenar intill
ledningar.)
St} relsen arbetar vidare med att ta fram en hemsida (osaker tidplan).

t7- Drtum för nnslående ev årsmötesprotokoll
Beslöts till senast 2015-05-11 på anslagstavlan vid Lövhamrav, KBK och ingaro com
t8. Mötet avslutas
Mötesordloranden tackarle medlemmama för visat intresse och fcirklarade årsmötet avslutat.
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