Lilla Björknäs Villaägareförening (81"4000-6407)

Beslutsprotokoll fört vid årsstämman den 19 maj, 202L.
§

1.

Mötets öppnande
Ordförande Per-lvan Selinder öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Övriga
närvarande styrelsemedlemmar presenterade sig.

§

2.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Mötet valde Per-lvan Selinder som ordförande och Rasmus Dorsch som
sekreterare.

§

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd och anmälan av
ombudsfullmakter
Röstlängd över närvarande medlemmar upprättades och fastställdes. Totalt 15
personer närvarade under mötet och av dem var 15 röstberättigade. Röstlängden
godkändes och bifogas protokollet.

§

4.

Val av iusteringsmän och rösträknare
Till justeringsmän och vid årsstämman utsågs Björn Dahlbom och Jonathan
Thulin, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll. Till rösträknare
utsågs Siri Axelsson och Emil Nygren.

§

5.

Prövning om stämman blivit behörigen utlyst
"Kallelse till sammanträde sker genom s§'relsens försorg senast B dagar före
sammanträdet genom anslag som uppsättes inom samhället."
Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning utlyst. Kallelse har skickats ut
via e-mail samt på vår hemsida i slutet på mars. På anslagstavlorna kom upp i
slutet av april. Dagordning och underlag för mötet fanns att ladda ner från
hemsidan från början av april.

§

6.

Föredragning av styrelsen verksamhet- och förvaltningsberättelse för
senaste verksamhetsåret
Rasmus Dorsch berättade om sommarvattnet. Björn Dahlbom berättade om
kontakter med kommunen och SL. |onathan Thulin berättade om bryggan på
norra sidan av glasbrukssjön. Per-lvan Selinder berättade om kräftfisket samt
nämner pendelbåtslinjen som planeras från Skurusundet in till Stockholm. Siri
Axelsson summerar loppisen som anordnades av styrelsen. Emil Nygren berättar
om den nya hemsidan. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
Per-lvan Selinder går igenom styrelsens årsredovisning med däri intagen
res ultat- och balansräkni ng fö r räkenskap såret 20 20 - 0 L- 0 L till 20 2 0 - L2 -3 1
framlades.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
resultatmedel balanseras i ny räkning.

till förfogande stående
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Revisorns berättelse
Klas Elmroth sammanfattade revisionsberättelsen. Revisorn har tittat på
ekonomin och funnit den vara i god ordning och rekommenderar stämman att
styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

ge

B. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
Enligt revisorernas förslag beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för den tid revisionen omfattat.

§

9.

Motioner och styrelsens förslag
Inga motioner eller förslag har inkommit.

§ 10. Fastställande av arvoden, avgifter samt budget för det nya verksamhetsåret
Per-lvan Selinder kommenterade budgeten. Föregående års planerade
uppgradering av pumpboden kunde inte utföras då Pumpsnabben inte hade
personal att tillgå. Vi räknar med att kunna utföra uppgraderingarna detta
verksamhetsår istället.
Vi har även tidigare år minskat föreningens likvida medel eftersom vi bedömt att
försäkringen täcker flera potentiella utgifter. Vi behöver dock en buffert för
oförutsedda utgifter och samt för att uppfylla åtaganden i avtalet med
kommunen. Vi kommer därför bygga upp bufferten till400'000 kr från 2020 är
total3L4'601. Därför kommer vi att låta medlemsavgiften och
sommarvattenavgiften ligga fast några år 300 kr respektive 800 kr. Budgeten blir
negativ under kommande verksamhetsår p.g.a. uppgraderingarna i pumphuset.
Styrelsen föreslog alltså följande avgifter:
Medlemskap
Sommarvatten
Nyanslutning, sommarvatten
Återanslutning, sommarvatten
Kräftfiskekort, per lott

300 kr
800 kr

0kr
300 kr
150 kr

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma som
vanligt skall utgå med 202L års prisbasbelopp t47 .300 kronor) att av styrelsen
fördela. Ersättningen till valberedning och revisorer har inte ändrats och föreslås
öka med 200 kr.
Stämman beslutade att godkänna202t års budget.

§ 11.VaI av ledamöter
Vi har inte haft någon valberedning under året Istället har styrelsen tagit fram ett
förslag till stämman.
Styrelsen har inkommit med följande förslag:
Filip Lindahl, omval pä2 är
Björn Dahlbom, omval pä2 är
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Gun-Marie Sahlin,ledamot, omval pä2 är

Emil Nygren, n;/val, päZ är
Per-lvan Selinder,ledamot, 1 år kvar
Siri Axelsson, ledamot, 1 år kvar
Rasmus Dorsch, ledamot, 1 år kvar
|onathan Thulin, lämnar formellt styrelsen men kommer fortsatt delta.
Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag i frånvaro av valberedning.

§ 12.Val av revisor

Valberedningen föreslog foljande
Klas Elmroth, revisor, omval på 2 år
Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag i frånvaro av valberedning.
§ 13. VaI av valberedning

Valberedningen föreslog följande
fonathan Thulin, n5rval, på 2 år.
Årsmötet beslutade godkänna styrel

sen s

förslag i frånvaro av valberedning.

§ 14. Övriga frågor

1.

Bud på arbete åtföreningen

Inga bud har inkommit
året.

till styrelsen. Bud kan dock läggas när som helst under
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§ 15. Stämman avslutades
Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman är 2020 avslutad.

Björknäs i maj,2021

Per-lvan Selinder
Ordförande vid årsmötet

Bj

Dahlbom
usterare

Rasmus Dorsch
Sekreterare vid årsmötet

I

usterare
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