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Ulf Cronlund, föreningens ordförande,hälsade Mjölköborna välkomna och förklarade stämman öppnad.
Kallelse till stämman har stadgeenligt utgått.
Till ordförande för stämman valdes Per Hagman.
Till sekreterare tillika uppgörande av röstlängd för stämman valdes Christina Jansson Vid stämman var 59,
varav 8 godkända fullmakter, fastighetsägare närvarande. Enl. föreningens stadgar får ombud endast företräda
en fullmakt (rösträtt) och ägare till fler fastigheter har, enligt huvudtalsmetoden, en röst.
Till justerare och rösträknare valdes Åsa Demant och Eva Stårner.
Årsberättelser från styrelse och revisorer godkändes av stämman. Resultaträkning och balansräkning 2004
tillstyrktes och godkändes av stämman. Att kostnader för porto och adm. blev högre än 2003 beror på
extrastämman i juli 2004 samt fler utskick per fastighet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.
Styrelsens förslag 2005 punkt 1 t.o.m. 5 ( se i kallelsen ) godkändes av stämman. Följaktligen är årsavgiften
600:- kr och städavgift 100:- kr. För de som hyr bryggplats tillkommer avgift för denna. Beträffande inkomna
motioner gjorde stämman ny omröstning angående fördelning av kostnader för bryggorna och angående
hämtning av sopor. En övervägande majoritet röstade för fördelning av kostnaderna att betalas med 75% för
de vilka hyr bryggplats d.v.s. bryggfonden (användarna) och 25% av samfällighetsföreningen. Vidare beslöts
att en inventering skall göras av bryggkommitén om hur många bryggplatser som behövs. Beträffande
hämtning av sopor röstade stämman för fortsatt hämtning med container. Enligt uppgift är detta sista året
Mjölkö får containerhämtning och tömning av latrin. Avvakta vidare inf. från Ragn-Sells eller informera dej
själv.
Styrelsens förslag till utgifts och inkomsstat 2005 godkändes av stämman.
Ersättning till styrelsen, revisorer och båtkommité beslutades oförändrad.
Till ny ordförande jämte ord. led. valdes MatsBjelksjö, omval av Kerstin Hamnholm ord. led. Bägge på två år.
Till suppleanter nyvaldes Lars Lindström samt omval av Sten Brintler och Stefan Mähl. Samtliga på ett år.
Till revisor omvaldes Marie-Louise Warnström, två år. Till rev.suppl. omvaldes Gösta Lindh, ett år.
Till valberedning nyvaldes Ulf Cronlund, sammankallande och Göran Löfström. Bägge på ett år.
Till båtkommité omvaldes Stefan Mähl, Älgslätten, Torgny Ek, Ormkroken och Tord Brogren, Kärringstupan.
Samtliga valda på ett år. Stefan Mähl är hamnkapten för alla bryggorna.
Graninge ska göra nya elinstallationer på Mjölkö. Dels gräva ner ny huvudkabel samt montera fem nya
transformatoranläggningar. Styrelsen har ärendet under bevakning. De som önskar mer information kan
kontakta styrelsens ordförande Mats Bjelksjö. Pumpen på Norra stigen är dålig och behöver bytas. Byte av
pumpen budgeteras och planeras genomföras år 2006. Vattenprover (tjänligt bakteriologiskt) kommer att tas
vid samtliga allmänna brunnar 2005. Föreningen avtackade Ulf Cronlund och Göran Löfström för deras
insatser.
Protokoll från stämman samt inbetalningskort för 2005 sänds till fastighetsägarna senast vecka 20 2005.
Betalningarna skall vara föreningen tillhanda senast 30/6 2005.
Stämman avslutades och ordförande Per Hagman tackade för visat intresse.
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