Mjölkö Samfällighetsförening
Protokoll fört vid Mjölkö Samfällighetsförenings årsstämma
Måndagen den 21 mars 2011 kl. 19.00
§ 1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Mats Bjelksjö hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman
öppnad.
§ 2. Val av stämmoordförande
Till stämmoordförande väljs Lars Lindström.
§ 3. Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman väljs Kerstin Hamnholm.
§ 4. Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkännes. 55 fastigheter är representerade, varav en via fullmakt. (Bil.1)
§ 5. Fastställande av dagordning
Stämman beslutar fastställa dagordningen.
§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän (tillika rösträknare) att tillsammans med stämmoordföranden justera
protokollet väljs Hans Ohlsén och Lena Lindahl.
§ 7. Fråga om kallelse skett inom rätt tid
Stämman anser sig behörigen kallad.
§ 8. Genomgång resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen gicks igenom.
Ett förtydligande av cash-flow efterlystes till nästa år.
§ 9. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom.
§10. Revisorernas berättelse
Stämman beslutar godkänna revisorernas berättelse. (Bil.2)
§11. Beslut om anvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
§12. Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar fastställa resultat och balansräkningen. (Bil.3)

§13. Beslut om arvode för styrelsen, revisorer och båtkommitté
Stämman beslutar att arvodena ska höjas till 11 500 kr för styrelsen
och till 1 500 kr för båtkommittén.
§14. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna
A. Förslag från styrelsen att anlita taxibåt för lämning av musik på midsommarafton
bifölls av stämman.
B. Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
§15. Information från styrelsen
Planerade arbeten/händelser 2011 (Bil.4)
Stämman godtar de planerade arbetena/händelserna.

§16. Fastställande av årsavgifter
Stämman fastställer styrelsens förslag om oförändrade avgifter: Medlemsavgift 800 kr,
Städavgift 400 kr som återfås efter deltagande i städdagar,
Avsättning väg- och bryggunderhåll 500 kr, Totalt 1.700 kr.
Båtplats ny brukare engångsavgift 5.000 kr, som om platsen ej brukas återfås med ett avdrag
på 1.000 kr/år.
Båtplats, årsavgift 2.000 kr (1.000 kr)
Boj, årsavgift 1.000 kr
§17. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. (Bil.5 )
Diskussioner om bryggorna. Mats redogjorde för vilka bryggor som är angöringsbryggor och
vilka som är till för båtplatser.
§18. Val av ordförande samt en ordinarie styrelseledamot och tre suppleanter
Till ordförande för två år valdes Mats Bjelksjö (omval).
Till ordinarie ledamot för två år valdes Kerstin Hamnholm (omval).
Till suppleanter för ett år valdes:
Åse Larsson (omval), Sten Brintler (omval) och Siroun Forsberg (nyval).
§19. Val av revisor och revisorssuppleant
Till ordinarie revisor för ett år valdes Gösta Lind (nyval).
Till revisorssuppleant för ett år väljs Marie-Louise Warnström (nyval).
§20. Val av hamnkapten
Till hamnkapten valdes Christer Hjalmarsson (omval).
§21. Val av valberedning, samt sammankallande av denna
Till valberedning för ett år valdes Erik Andersson (sammankallande) (omval) och
Henrik Birath (omval).

§22. Övriga frågor
- Martin Timell erbjöd sig undersöka möjligheten till rabatt vid inköp på Åkersberga Bygg &
Trä samt samordnad transport av varorna till Mjölkö med Wistedt om det fanns ett antal
intresserade, vilket verkade finnas.
- Det påmindes om att det tidigare sagts att Ångbåtsbryggan skulle undersökas undertill av
dykare, vilket verkade vara bortglömt.
- Malin efterlyste information till hemsidan och ett färskt foto på styrelsen.
§23. Meddelande om tid när stämmoprotokollet sänds ut till medlemmarna
Målet är att, om möjlig, ha protokollet utsänt efter 6 veckor och en ojusterad variant
tillgängligt på hemsidan efter 3 veckor.
§24. Stämmans avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.
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