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Protokoll 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 1 Val av ordförande 
 Till mötesordförande valdes Hans Andresen. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes 
 
§ 3 Justering av röstlängd 
 På mötet deltog 36 st röstberättigade tomtägare samt 2 st fullmakter inlämnades. 
 
§ 4 Årsmötets utlysande 
 Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst 
 
§ 5 Val av två justeringsmän 
 Till justeringsmän valdes Bengt Strandell och Bertil Strandell. 
 
§ 6a Styrelsens verksamhetsberättelse 
 Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
§ 6b Revisorernas berättelse 
 Hans Andresen föredrog revisionsberättelsen för år 2013 vilken förordade styrelsen 
 ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 
§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 Mötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning. 
 
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
 
§ 9 Fastställande av budget och arvoden för 2014 
 Budget och arvoden för 2014 fastställdes. 
 
§ 10 Fastställande av års-, båt- och skötselavgift 
 Styrelsens förslag 
 Medlemsavgift 400 kr 
 Vägavgift  1 000 kr 
 Bryggavgift, se §13 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter) 
 Båtavgift  500 kr/750 kr (liten båt/större än 6m) 
 Fiskevårdsavgift 75 kr 
 Skötselavgift  400 kr (återfås vid deltagande på arbetsdag) 
  
 Mötet godkände styrelsens förslag enligt ovan. 
 
§ 11 Fastställande av tidpunkt för inbetalning av årsavgift och eventuella extra 
 avgifter.  
 Mötet beslutade att årsavgiften enligt styrelsens förslag skall inbetalas 
 senast den 30 juni 2014. 
 Årsmötet bemyndigade styrelsen att uttaxera 3 000 kr / fastighet vid akut behov av 
 reparation av bryggor och badstränder. 
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§ 12 Val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning 

 Till styrelseledamöter valdes följande personer:  

 Befattning   Namn   Mandattid  
 Ordförande   Hans Andresen  2014  omval 
 Vice ordförande  Lena Franzén   2014-2015  omval 
 Sekreterare   Liselotte Sivling  2013-2014  
 Kassör   Alvi Lindroth   2013-2014   
 Intendent   PG Hemborg   2014-2015  omval 
 Suppleant   Göran Dahlén   2014  omval 
   Linus Strandell  2014  omval  
 Revisorer   Mårten Hilding  2014  omval  
   Ted Johansson  2014  omval 
 Revisorssuppleant Kerstin Selin-Karlsson 2014 nyval 
 Valberedning   Gun Karlberg  (sammank.) 2014  omval  
   Michael Strandell 2014  nyval 
   Agnetha Andresen 2014 nyval 
 
§ 13 Förslag från styrelsen att fortsättningsvis årligen fondera en bryggavgift om  
 200kr per fastighet. 
 Mötet godkände styrelsens förslag enligt ovan. Se även §14 Motioner angående 
 bryggor nedan. 
 
§ 14  Motioner  
 Motion från Mats Björkman om utbyte av Telefonbryggan. 
 Mötet beslutade att tillmötesgå Mats Björkmans motion genom att tillsätta en 
 arbetsgrupp med bryggcheferna samt några frivilliga båtägare. Gruppen tar ett 
 helhetsgrepp genom att göra en långsiktig plan för samtliga bryggor. 
 Motion från Johannes Franzen angående byggnation av egen brygga. 
 Johannes Franzéns motion avslås med hänvisning till rådande byggregler i kommunen. 
 Privatbryggorna är uppförda inom detaljplanerat område på s k naturskyddet område 
 och är s k svartbyggen. Arbetsgruppen för bryggor får även till uppgift att se över 
 rutiner och regler,hur vi hanterar dessa. 
 Frivilliga till bryggarbetsgruppen som anmälde sig på mötet är Lasse Dahlén(Wivstad) 
 Bertil Strandell och Bengt Strandell. 
 Motion från Carina Ahlzén Jansson angående byggnation av gemensam 
 bastu vid Telefonbryggan. 
 Årsmötet röstade nej till Carina Ahlzen Janssons motion angående gemensam bastu. 
 
§ 15  Övriga frågor  
 Stenbadets brygga är i bedrövligt skick, har tagits bort. Ett järnrör finns  
 kvar, är markerat med varning, skall tas bort så fort som möjligt, Allent  
 är kontaktade i frågan. Sand är även beställt till bägge badplatserna. 
 
Vid datorn  
 
Liselott Sivling  
 
Justeras 
 
Bertil Strandell   Bengt Strandell  
(Av säkerhetsskäl innehåller e-brev inte namnteckningar. Originalprotokoll med namnteckningar finns hos styrelsen) 


