Björnö tomtägareförening

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE:
Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal
Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte.
Ingen anmälan behövs.
Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.
Av kostnads- och snabbhetsskäl läggs detta i Din brevlåda här ute. Utskicket innehåller
förslag till dagordning, årsredovisning, styrelsens förslag till budget och valberedningens förslag till styrelse samt insända motioner.
Undertecknad fullmakt innehållande fullmaktstagare och fastighetsadress kan lämnas till
annan medlem. En medlem kan bara vara fullmaktstagare för en annan medlem.
Välkommen!
Styrelsen
Bildande av samfällighetsförening enligt separat kallelse från Lantmäteriet
Före årsmötets början håller Lantmäteriet ett möte för att bilda en samfällighetsförening för Björnö S:2
(vår gemensamma mark). Det är i enlighet med den process som vi beslutade om på årsmötet 2006.
Björnö Tomt kommer sedan att parallellt leva vidare till dess att vattenverket registrerats som en
gemensamhetsanläggning. Förvaltningen tas då över av den nya samfälligheten och Björnö Tomt kan
avvecklas. Kommunens planändring för vårt område underlättas av att en samfällighet bildas!
Förslag på stadgar baserade på Lantmäteriets normalstadgar bifogas.
Björnö Tomts valberedning har sonderat i området för att kunna ha ett förslag på styrelse färdigt till
mötet. Valberedningen har inte funnit några villiga att ställa upp.
Fundera inför mötet på föreningens firma och styrelse samt läs bifogat förslag till stadgar.

All dokumentation liksom protokoll efter
årsmötet finns även på www.ingaro.com.
Där kan även adressändring göras.

Förslag till dagordning
1)

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande

2)

Val av ordförande att leda årsmötet

3)

Anmälan om styrelsens val av sekreterare

4)

Fastställande av dagordning

5)

Fastställande av röstlängd

6)

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet

7)

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

8)

Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll

9)

Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelse

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11) Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
12) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
13) Information och beslut om kommande verksamhet
14) Behandling av inkomna motioner och skrivelser
15) Beslut och fastställande av budget
16) Beslut om årsavgift, tilläggsavgift och eventuell extra uttaxering
17) Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna
18) Val av styrelseledamöter a/ val av styrelsens ordförande
b/ val av styrelseledamöter
c/ val av suppleanter
19) Val av revisorer

a/ val av två revisorer
b/ val av två revisorsuppleanter

20) Val av valberedning

a/ val av tre ledamöter till valberedningen samt utse sammankallande
b/ val av en suppleant

21) Övriga ärenden
22) Mötet avslutas

Björnö Tomtägareförening
802419-2885

Årsredovisning 2006
Styrelsen för Björnö Tomtägareförening får härmed avge årsredovisning
för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2006.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
1 januari – 21 april

22 april – 31 december

Hans Dertell, ordförande
Lena Hägerstrand, sekreterare
Kjell de Meijere, kassör
Lars Claesson, ordinarie ledamot
Victor Vijver, ordinarie ledamot

Lars Claesson, ordförande
Hans Dertell, sekreterare
Kjell de Meijere, kassör
Lena Hägerstrand, ordinarie ledamot
Victor Vijver, ordinarie ledamot

Maj Berglund, suppleant
Anders Fogelberg, suppleant
Eva Helmersson, suppleant
Jens Peter Andersson, suppleant

Maj Berglund, suppleant
Anders Fogelberg, suppleant
Gun Munck af Rosenschöld, suppleant
Jens Peter Andersson, suppleant

Förvaltningsberättelse
Ordinarie årsmötet avhölls den 28 mars 2006. Val av ny styrelse kunde ej ske av årsmötet, eftersom
flera tidigare valda och nu föreslagna styrelseledamöter ej ville ställa sig till förfogande, då några
medlemmar vid årsmötet uttryckt missnöje över styrelsens sätt att handlägga vissa frågor. Årsmötet
ajournerades och åt valberedningen uppdrogs att framlägga nytt förslag till styrelse. Det ajournerade
mötet återupptogs den 22 april 2006, i anslutning till den gemensamma städdagen, varvid bl a val av
styrelseledamöter och revisorer kunde ske enligt valberedningens förslag.
Styrelsen har därefter haft 7 protokollförda möten.
Händelser under året:
Båda vattenpumparna från reservoaren gick sönder under våren och försommaren. Tack vare att
reservpump fanns och snabbt kunde åtgärdas av vår entreprenör Alf Segergren blev konsekvenserna
för fastigheterna ringa.
Styrelsen har träffat Värmdö kommuns miljö- och byggförvaltning om vårt egenkontrollprogram i
vattenverket, och fått det godkänt den 11 juni 2006.
Värmdö kommuns miljöinspektörer, Katarina Goldkuhl och Per Nordenfris, besiktade vattenverket
den 6 december. Detta ledde fram till ett åtgärdsprogram som vi nu håller på att verkställa. En hög
hygienisk standard måste hållas då vattenverk betraktas som livsmedelsindustri enligt nya EUnormer.
Vattenförbrukningen har stabiliserats på låg och jämn nivå. Vattnet har provats och befunnits vid
varje tillfälle vara tjänligt.
Föreningen har, genom ordförande och kassör, under sommaren ansökt hos Lantmäteriet om att
göra en anläggningsförrättning av vattenverket och i samband med det bilda en samfällighet, som
skall förvalta vattenverket.
Ärendet är registrerat och kommer troligen att behandlas under våren 2007.
Samfällighet för vår gemensamma mark kommer att bildas före vårt ordinarie årsmöte den 13 mars,
på begäran av Göran Borgqvist och Marianne Harder, K50, som lämnat in en egen ansökan.
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Föreningen har begärt att planändring ska ske av vår mark så att plankutflyttningen blir en del av
respektive fastighet. Kommunens plankontor har efter brev från styrelsen informerat om att det
föreslagna planärendet först skall beslutas i KSTU, (kommunens tekniska utskott) för att
kommunen därefter kan sätta igång med planändringsarbetet. Detta är en förutsättning för att få
rätsida på plankutflyttningen och dess konsekvenser. Ny politisk ledning har dock fördröjt
beslutsprocessen!
Det har under året förekommit två tvister mellan fastighetsägare med anmälan om svartbyggen till
byggnadsnämnden. Dessa ärenden har även de försinkat ovannämnda planändringsprocess.
Vi hade en trevlig och fin städdag tillsammans med MSV runt våra tomter och på våra kära
stränder. Vi avslutade med grillparty vid fotbollsplanen. Ett stort tack till alla medverkande!
Andra frågor som styrelsen beslutat om är enskilda trädfällningar.
Föreningen utgav den 27 december 2006 ett kortfristigt lån på 50 000 kr och den 19 januari 2007
ytterligare lån på 50 000 kr till Björnö MSV ek. för. Båda lånen har återbetalats den 2 mars 2007.
För den ekonomiska redovisningen se Resultaträkning (RR), bilaga 1, och Balansräkning (BR),
bilaga 2.

Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat
Till årsmötets disposition står följande medel:
balanserade vinstmedel
årets resultat

246 070 kronor
- 127 390 kronor
118 680 kronor

balanseras i ny räkning

118 680 kronor

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att ingående balanserade vinstmedel och årets resultat uppgående
till 118 680 kr balanseras i ny räkning.
Härutöver finns i reservfonden 40 000 kr.
Ingarö 2007 03 06

Lars Claesson

Hans Dertell

Lena Hägerstrand

Victor Vijver

Kjell de Meijere

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2007 03 06

Ingemar Svensson

Ronnie Mårtensson
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Björnö tomtägareförening
Räkenskapsåret börjar: 06-01-01

RR 2006-01-01 -- 2006-12-31

Sida: 1
Utskrivet: 2007-03-06 09:13
Högsta ver nr: 2006078

Datum: 060101-061231
ÅRET: UtfalL

Budget

Diff

FÖREG ÅR: Utfall Förändring NÄSTA ÅR: Budget

Intäkter
3610
Medlemsavgifter
3620
Medlemsavgifter (extradeb)
S:a intäkter

157 300 157 300
72 600 72 600
229 900 229 900

0
0
0

121 000
72 600
193 600

36 300
0
36 300

157 300
72 600
229 900

Kostnader
4110
Vatten: el
4120
Vatten: drift
4130
Vatten: underhåll
S:a vatten

-41 693
-49 255
-230 525
-321 473

-40 000
-1 693
-47 000
-2 255
-50 000 -180 525
-137 000 -184 473

-29 774
-32 527
-2 250
-64 551

-11 919
-16 728
-228 275
-256 922

-40 000
-75 000
-75 000
-190 000

12 979
12 979

-75 709
-75 709

68 688
68 688

-40 000
-40 000

-328 494 -157 000 -171 494

-140 260

-188 234

-230 000

RESULTATRÄKNING (RR)
bilaga 1

4210

Miljö: mark
S:a miljö

S:a kostnader

-7 021 -20 000
-7 021 -20 000

Bruttovinst

-98 594

72 900

-171 494

53 340

-151 934

-100

Övriga kostnader
6310
Företagsförsäkringar
6350
Förluster på medlemsfordringar
6352
Befarade förluster medlemsfordr
6400
Förvaltningskostnader
6410
Styrelsearvoden
6420
Revisionsarvoden
6530
Redovisning
6570
Bankkostnader
7010
Löner
7510
Sociala avgifter
S:a övriga kostnader

-2 500 -2 500
0
0
0
0
-8 563 -10 000
0 -4 500
-1 500 -1 500
-8 438 -8 500
-582 -1 000
-5 000 -15 000
-1 699 -8 000
-28 282 -51 000

0
0
0
1 437
4 500
0
62
418
10 000
6 301
22 718

-2 500
-1 400
2 000
-8 481
0
0
0
-1 336
0
0
-11 717

0
1 400
-2 000
-82
0
-1 500
-8 438
754
-5 000
-1 699
-16 565

-2 500
0
0
-9 000
-4 500
-1 500
-8 500
-1 000
-15 000
-8 000
-50 000

21 900

-148 776

41 623

-168 499

-50 100

0 -21 000
0 -21 000

21 000
21 000

0
0

0
0

0
0

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
7830
Avskrivningar
S:a avskrivningar
Resultat före fin. int. o kostn.
Finansiella intäkter o kostnader
8300
Ränteintäkter
8423
Räntekostnader för skatter o avg
S:a fin. intäkter o kostnader
Resultat före skatt
Skatt
8910

Skatt

ÅRETS RESULTAT
KDEM

-126 876

-126 876

900

-127 776

41 623

-168 499

-50 100

131
-17
114

0
0
0

131
-17
114

14
0
14

117
-17
100

100
0
100

-126 762

900

-127 662

41 637

-168 399

-50 000

-628

0

-628

0

-628

0

-127 390

900

-128 290

41 637

-169 027

-50 000

Björnö tomtägareförening
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Balansrapport
Räkenskapsår: 06-01-01 - 06-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 06-01-01 - 06-12-31

1

Utskrivet:

07-03-06

Senaste vernr:

2006078

Ing balans

Period

Utg balans

73 700,00
0,00
2 500,00
76 200,00

-68 800,00
50 000,00
166,00
-18 634,00

4 900,00
50 000,00
2 666,00
57 566,00

Kassa och bank
1920
Postgiro
1930
Checkräkn.konto - avslutat
1940
Övr bankkonto - avslutat
S:a Kassa och bank

187 985,00
42 371,00
1 816,00
232 172,00

-47 269,00
-42 371,00
-1 816,00
-91 456,00

140 716,00
0,00
0,00
140 716,00

S:a Omsättningstillgångar

308 372,00

-110 090,00

198 282,00

308 372,00

-110 090,00

198 282,00

-40 000,00
-204 433,00
-41 637,00
-286 070,00

0,00
-41 637,00
169 027,00
127 390,00

-40 000,00
-246 070,00
127 390,00
-158 680,00

-2 714,00
0,00
-19 588,00
0,00
0,00
-22 302,00

2 714,00
-645,00
-11 170,00
-6 500,00
-1 699,00
-17 300,00

0,00
-645,00
-30 758,00
-6 500,00
-1 699,00
-39 602,00

-308 372,00

110 090,00

-198 282,00

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510
Kundfordringar
1600
Kortfristiga fordringar
1700
Förutbet kostn o upplupna int
S:a Fordringar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2086
Reservfond
2091
Balanserat resultat
2099
Årets resultat
S:a Eget kapital
Kortfristiga skulder
2440
Leverantörsskulder
2510
Skatteskuld
2900
Upplupn kostn o förutbet int
2910
Upplupna löner
2940
Upplupna sociala avgifter
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Björnö Tomtägareförening 2007
Org nr 802419-2885)

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Björnö
Tomtägareförening för räkenskapsåret 1 januari 2006 – 31 december 2006. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen
avseende belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vi har också gått
igenom den samlade informationen i årsredovisningen. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Vi har efter avslutad granskning av föreningens räkenskaper, inte funnit anledning till
anmärkning beträffande styrelsens sätt att handha föreningens angelägenheter.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, samt att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Ingarö den 6/3 2007
…………………….
Ingemar Svensson

………………………
Ronnie Mårtensson

(Av Björnö Tomtägareförenings årsmöte år 2006 utsedda revisorer)

Information och beslutsunderlag för 2007
Skadegörelse
Vi har tyvärr mycket skadegörelse i vårt område. Det gäller äggkastning mot bilar och fönsterrutor,
krossade fönster, förstörda ytterbelysningar och nedbränd busskur. Dessutom ökar klottret. Tyvärr
fortsätter skadegörelsen även på nyåret 2007. Vi uppmanar alla boende att hålla uppsikt och stötta
varandra i god grannsamverkan. Ungdomarna bor med all sannolikhet i eller i närheten av vårt
område.
Vattnet
Styrelsen har ställt sig bakom ett gemensamt förhållningssätt när det gäller ledningsnät och
avstängningsventiler till respektive fastighet. Föreningen har bytt ut avstängningsventiler vid akut
behov. En föreslagen plan 2003 var att successivt byta ut alla ventiler, vilket erfarenhetsmässigt blir
mycket dyrt.
Föreningens policy är att vi uppmanar alla fastighetsägare att själva installera en
avstängningskran i sin fastighet, lämpligen där huvudledningen kommer in i huset.
Föreningen kommer när problem uppstår att gräva upp och ersätta gamla trasiga ventiler med ett Trör, vilket förutsätter att en avstängning finns inne i fastigheten. Efter den 1 oktober är det inte
längre tillåtet att använda avstängningsventilen i gatan.
Huvudledningen kommer att sektioneras så att vi kan stänga av delar av systemet vid läckor och
byten av ventiler.
Vattenverket genomgår just nu ett åtgärdsprogram som har sin utgångspunkt i Miljö- och Hälsas
besiktning av anläggningen i december 2006. Åtgärderna gäller lokalens beskaffenhet ur miljösynpunkt. För att möta framtida stora investeringsbehov föreslår styrelsen att utdebiteringen
fortsätter på samma nivå som de senaste åren, 1 300 kr plus 600 kr i extra utdebitering.
Investeringar som kan bli aktuella är ledningsnätet eller själva vattenverket d.v.s. reningsanläggningen. Reningsverket är över 40 år gammalt och dess status bedöms av tekniker den 6 mars
2007. Om vi måste ersätta verket ligger kostnaden runt 400 tkr.
Föreningen har ansökt hos Lantmäteriet om att göra en anläggningsförrättning av vattenverket. Då
den är genomförd kan anläggningssamfälligheten låna pengar till investeringar, i annat fall blir vi
tvungna att komma med en extra utdebitering, som ska beslutas av en extra inkallad
föreningsstämma.
Parkeringar
Behovet av parkeringar ökar i takt med att vi skaffar fler bilar och att fler fastigheter bebos
permanent. Styrelsen föreslår därför att nyanlägga 2 platser i början av Slingerstigen på höger sida,
och iordningställa 2 efterplatser på vänster sida, enligt tidigare förslag. I samband med arbetet
kommer åtgärder vidtas som skall hindra att parkmarken körs sönder av bilar. Styrelsen föreslår
också att brevlådorna på Krokvägen 34 – 36, flyttas över och placeras längs uppfarten till
vattenverket, vilket frigör ytterligare 3 platser plus 3 efterplatser.
Kommunen jobbar med att byta namn på vägar, s.k. kollisionsnamn. Klacknäsets Vägförening har
tillställt kommunens namnberedning ett motförslag som för vår del innebär att Krokvägen skulle bli
en förlängning av Slingerstigen och ta sin början vid busshållplatsen. Beslutet fastställs av Värmdö
kommuns kulturnämnd i början av april.

Marken S:2
Ett av villkoren för plankutflyttningen var att allt ovidkommande material skulle stanna kvar
innanför planken eller forslas bort. Kvarvarande mark skall vara fri och betraktas som park- och
lekmark. Vi uppmanar alla fastighetsägare att inför städdagen den 28 april se till att få bort sitt
materiel. Vi kommer vid behov att påpeka direkt till respektive fastighetsägare vad som bör
åtgärdas. Efter 1 maj kommer styrelsen att med hjälp av entreprenör att ta bort det som ej åtgärdats
och fakturera respektive fastighet för kostnaden. Exempel på ovidkommande materiel är vedtravar,
båtar, brädhögar, plåttak, komposter, plintar och dylikt.
Styrelsen föreslår stämman att i enlighet med ovanstående besluta:
• Att anta föreslagen policy om avstängningsventiler.
• Att godkänna utbyggnad av fler p-platser inkl flytt av brevlådor på Krokvägen.
• Att godkänna att efterstädning av parkmarken genomförs enligt förslag.
• Att godta föreslagen budget och utdebitering 1 300 kr + 600 kr för 2007.
Samfällighet för marken S:2
Björnö Tomtägare skulle ha ansökt om bildandet av samfällighet för marken redan i maj, men ville
först undanröja den anmälning om svartbygge som låg hos byggnadsnämnden. Efter en praktisk
insats från styrelsen eliminerades skälet till anmälan varefter denna återtogs. Då inkom ett nytt
ärende där K 50 anmäler K 48 för svartbygge. Trots flera försök från styrelsen och från kommunens
medlare, lyckades vi inte få berörd fastighetsägare att återta anmälan. Ordförande och kassör
intygade då tillsammans med K 48 medels brev till kommunens byggnadsnämnd att grunden för
anmälan var eller skulle åtgärdas av K 48. Vi önskade att kommunen därmed skulle lägga ner
ärendet.
K 50 anser inte att detta gjorts och har därför polisanmält ordförande och kassör för osant intygande
och K 48 för skadegörelse och trakasserier.
Ärendet ligger kvar hos byggnadsnämnden, som även besiktigat K 48, och de överväger att låta en
civilrättslig process få avgöra saken.
K 50 har ansökt om att det bildas en samfällighet för marken S:2. Förrättning kommer att ske, enligt
särskild kallelse, i direkt anslutning till Björnö Tomtägares årsstämma. Stadgar skall antas och
styrelse för denna samfällighet ska utses. Något förslag till styrelse finns ej.
Förslag på stadgar baserade på Lantmäteriets normalstadgar bifogas.

Motioner
Föreningen har fått in 4 motioner. En motion är ett förslag som framläggs inför stämman att fatta
beslut om. Av dessa 4 motioner var tre frågor ställda till styrelsen och 1 betraktas som motion.
Styrelsen besvarar dessa.
Motion 1

Då den nya Samfälligheten bildats och Vattenverket gjorts till gemensamhetsanläggning fyller
Björnö Tomtägareförening inte längre sin ändamålsparagraf. Då kommer föreningen att avvecklas.
Därför anser styrelsen att det inte finns något behov av att skaffa en egen adress. Idag går extern
post till ordförande alternativt kassör och intern post kan var och en ta en promenad till lämplig
brevlåda i området för att posta. Det kostar både tid och pengar att ha en boxadress, och skapar
inget mervärde.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Motion 2

Då en anläggningsförrättning av vattenverket ännu ej är genomförd och en Samfällighet inte är på
plats, sköter Björnö Tomtägareförening tills vidare vattenverket och marken. Årsstämman tar beslut
om budget, vilket redovisats under punkten planer inför 2007. Vad som troligen sker när Björnö
Tomtägareförening ska avvecklas är att en fusion genom absorption genomförs och alla tillgångar
överförs till samfälligheten. Någon extra utdebitering bör inte vara aktuell. Det är ju trots allt exakt
samma medlemmar i båda föreningarna.
Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

Motion 3

Vi har under de senaste åren bytt ett tiotal ventiler i gatan, vilket blev dyrare än beräknat. Under
2006 byttes samtliga hydroforer ut och även pumparna, vilket kostade 230 tkr enlig bokslutet.
Likviditeten den 31 december var 190 tkr. Pengarna är inte öronmärkta utan det är behovet som
avgör användningen. Se för övrigt plan inför 2007 i verksamhetsberättelsen.
Styrelsen anser därmed frågan besvarad.
Motion 4

Styrelsen träffade Värmdö kommuns Miljö- och byggförvaltning i början på juni månad i samband
med genomgång av egenkontrollprogrammet, och försökte än en gång få dispens för antalet
vattenprover, men fick nej. Under hösten missade vi tyvärr utföra nästa provtagning, vilket också
Miljö- och byggförvaltningen klargjorde för oss vid besiktningen av vattenverket den 6 december.
Vattenprov togs den 17 januari. Ytterligare ett prov togs den 28 februari, före rengöring av
vattenmagasinet, och nästa prov kommer att tas den 14 mars, efter överenskommelse med
miljöinspektör Katarina Goldkuhl. Det sker enligt de anvisningar vi fått oss förelagda.
Styrelsen anser därmed frågan besvarad.

Valberedningens förslag 2007
Enligt stadgarna för Björnö Tomtägarförening § 4 skall föreningens angelägenheter handhas
av en styrelse som består av fem ordinarie ledamöter jämte fyra suppleanter för dem, vilka
väljs på ordinarie årsmöte. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på en tid av två år i
sänder. Två revisorer och två revisorsuppleanter samt valberedning väljs per år.
I avvaktan på bildande av samfällighetsförening föreslås nuvarande funktionärer sitta kvar ett år.
Ordförande:
Lars Claesson

(omval ett år)

S-41

Ordinarie styrelseledamöter:
Hans Dertell
Lena Hägerstrand
Kjell de Meijere
Victor Vijver

(kvarstår ett år)
(omval ett år)
(kvarstår ett år)
(omval ett år)

S-61
S-53
S-50
K-48

Styrelsesuppleanter:
Maj Berglund
Anders Fogelberg
Gun Munck Af Rosenschöld

(omval ett år)
(kvarstår ett år)
(kvarstår ett år)

S-17
K-67
K-34

Revisorer:
Ingemar Svensson
Nils Staf

(omval)
(nyval)

K-35
K-25

Revisorsuppleanter:
Ronnie Mårtensson

(omval)

K-55

Valberedning har varit:
Gösta Hellberg
Helena Huss
Magnus Helmersson

K-69
K-23
K-54

Ingarö januari 2007

Gösta Hellberg

Helena Huss

Magnus Helmersson

