Lilia Bjorknas Villaagareforemng [814000-6407]
Verksamhetsberattelse & Arsredovisning 2016

Agenda for arsmotet
1

Motets oppnande

2.

Val av ordforande och sekreterare for motet

3.

Faststallande av rostlangd och anmalan av ombudsfullmakter

4.

Val av tva protokolljusterare samt tva rostraknare.

5.

Fraga om motet ar behongen utlyst

6.

Foredragnmg av styrelsen verksamhets- och forvaltnmgsberattelse for senaste
verksamhetsaret.

7

Revisorernas berattelse

8.

Fraga om ansvarsfnhet for styrelsen

9.

Arenden och motioner
a.

Forslag fran styrelsen till andrmgar av stadgarna:
"§ 20: Styrelsen ska senast den 1 aprd varje dr till revisorerna avlamna en
forvaltnmgsberattelse over forenmgens verksamhet under foreg dende
verksamhetsar."
bvts mot:
"§ 20: Styrelsen ska senast 28 februari varje dr till revisorerna avlamna en
forvaltnmgsberattelse over forenmgens verksamhet under foreg dende
verksamhetsar."

10. Faststallande av avgifter och arvoden samt budget for det nya verksamhetsaret
11. Val av ordforande
12. Val av ledamoter
13 Val av styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer
15. Val av valberednmg
16. Ovngafragor
17 Avslutmng
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Verksamhetsberattelse
Styrelsen for Lilia Bjorknas Villaagareforening [LBVF) far harmed avge foljande
verksamhetsberattelse och arsredovisning for verksamhetsaret 2016.
Styrelsen har under verksamhetsaret haft 5 ordinarie styrelsemoten. Bl. a. foljande arenden har
avverkats.
1. Efter de senaste arens upprustning av pumphuset ar det nu i valdigt bra skick.
2. En jurist har kontaktats for att forsta hur vi sakerstaller att vi har relevant forsakring
som tacker saval pumphus-byggnad, -inventarier samt vattenledningsnat. Darefter
forhandlades med Trygg-Hansa om en ny forsakring som tacker foreningens behov. Den
nya forsakringen ar mer omfattande, till en lagre kostnad an tidigare.
I samband med detta har vi ocksa genomlyst olika alternativ av organisation av
villaagareforeningen. Slutsatsen var att vi skall fortsatta vara en ideell forening pga. var
frivillighet, ansvar for bade medlemmar och styrelse, samt beskattning. Alternativet hade
t.ex. varit en samfallighetsforening.
3. Efter att Johnny avgatt som ansvarig for sommarvatten sa har arbetsuppgifterna i
styrelsen andrats sa att Rasmus Dorsch tar over vattnet och ny styrelsemedlem Siri
Axelsson tar over medlemsregister.
4. Rapporter fran arets kraftfiske visar pa manga kraftor, men sma. Dialog fors med Boo
Fiskevardsomradesforening ange v justering av volymer infor 2017 ars fiske.
5. Dialogen med kommunen ang. de farterna pa Talluddsvagen har fortsatt med bl. a.
trafikmatningar av Talluddsvagen. De loften vi fatt ar att det under 2017 kommer att
uppforas olika trafikatgarder. Styrelsen har inkommit med forslag pa lampliga atgarder.
6. Aktiva inom Boo FF har ansokte hos Nacka kommun om att fa arrangera valborgseld
aven 2016. Villaforeningen har utlovat ett bidrag om 5 000 kr efter uppvisande av
tillstand och gott genomforande.
7. Hemsidan (http://www.lillabiorknas.se) ar en popular kalla till information om det som
hander i omradet. Flikar och bilder har lagts till. Prenumerera for aktuella handelser.
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Ekonomisk oversikt
Medlemsantalet vid arets slut var 207. Foregaende ar (2015) var antalet 208
2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Tillgangar
Kassa och bank
Ovriga fordrmgar
SUMMA TILLGANGAR

312 645
25 571
338 216

299 490
17 149
316 639

247 781
35 298
283 079

Egetkapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa eget kapital

294 618
22 084
316 702

257 851
36 767
294 618

340 281
-82 430
257 851

22 414
22 414

22 021
22 021

-2 725
27 953
25 228

339 116

316 639

283 079

1601-1612

1501-1512

1401-1412

Summa mtakter

167 201

189 900

223 578

Kostnader
Verksamhetskostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Rorelseresultat

-69 237
-77 647
20 317

-66 418
-87 946
35 536

-112 004
-98 038
-100 642
-87 106

Summa fmansiella mtakter
Rantekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

1 767
22 084

1 231
36 767

4 705
-30
-82 431

-

-

-

-

-

-

22 084

36 767

-82 431

BALANSRAKNING

Skulder
Leverantorsskulder
Ovriga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
RESULTATRAKNING

Arets skattekostnad
Restituerad skatt
Arets resultat

Forslag till resultatdisposition
Till arsstammans forfogande star 316 702 kr. Styrelsen foreslar att detta balanseras l ny raknmg.

Balanserat resultat
Arets resultat

294 618
22 084
316 702
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Forslag till 2017 ars avgifter och budget
Styrelsen foreslar att medlemsavgiften sanks med 200 kr Tidigare stammor har foreslagit
styrelsearvode pa 1 prisbasbelopp, nedan budget aterspeglar detta
BUDGET inkl. AVGIFTER
Intakter
Medlem forenmg
Sommarvatten
Kraftfiskeavgifter
Ateranslutnmgsavgifter

Avgift
100
600
100
300

Antal
205
170
30
0

20 500
102 000
3 000
0

Summa intakter

125 500

Kostnader
Verksamhetskostnader
Elkostnad Glasbruksvagen
Underhall vattenanlaggnmg
Underhall vag och mark
Kraftfiske kostnader
Summa verksamhetskostnader

-12 000
-51 000
-4 000
-3 000
-70 000

Ovriga externa kostnader
Lokalhyra
T rivselframj ande
Fortarmg moten
Kontorsmateriel/Trycksaker
Datakommumkation
Porto
Forsakrmgar
Styrelsearvoden mk sociala avg.
Ersattnmgar till revisorer och valberednmg
Redovisnmgstjanster
Bankkostnader
Ovriga kostnader & forsenmgsavgifter
Summa ovriga externa kostnader

-600
-7 000
-1 500
-1 500
-1 550
-100
-3 300
-44 800
-4 600
-2 600
-800
-100
-68 450

Personalkostnader
Bruttoloner temporart anstalld personal
Summa personalkostnader
Summa kostnader
Finansiella intakter
Ranta omsattnmgstillgangar
Summa finansiella intakter
Arets resultat

-885
-885
-139 335

2 000
2 000
-11 835
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Historia i urval fran hemsidan
Pa foreningens hemsida finns spannande lasning och historia fran vart omrade. Har nedan foljer
ett utdrag. Styrelsen vill rekommendera http://lilIabidrknas.se/foreningen/historia/
Tidig medeltid Omradet
kring Skurusundet spelade
en roll redan pa
vikingatiden (slutetav
jdrnaldern).

Irak], hade Kungshamn
som forsta anhalt.

Roslagen sedan hednisk
tid.

Kungshamn i norra anden
av Skurusundet skall enligt
legenden ha varit platsen
dar vikingakungarna
samlade sina batar och
besattningar for farder till
nara och fjarran lander.

Boo hade vid slutet av
vikingatiden rest sig ur
vattnet sa pass att
vattenstandet bara var c:a
4 meter hogre an idag.
Boos ostra sida utgjordes
av ett sund som strackte
sig fran Kilsviken, over
Sagsjon och upp till
Kummelnasviken.

Det ar en kittlande tanke
att kanda vikingar som
Rurik, som sags ha startat
de Ryska riket i mitten pa
800-talet, och Ingvar den
vittfarne som sa sent som
pa 1000-talet seglade till
Sarkland (Kalifateti Iran &

Sverige som nation
existerade inte annu utan
Arxoo som Boo kallades
lag i Svears rike i
folklandet Roden
[Roslagen]. Boo och resten
av Varmdolandet och
Ingaro har alltsa tillhort

Det var forst under sen
vikingatid som
landhojningen hade skapat
sa mycket odlingsbar mark
att det blev mojligt med
mer permanent
bebyggelse i detkuperade
landskapet. Boo, Lannersta
och Rensattra ar troligen
de gardar som anlades
under denna tid. Ett
bevarat runstensfragment
tyder pa att Boo gard har
haft en runsten, den enda
kanda runstenen i Nacka.
Fortsdtter pa hemsidan...
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Lilia Bjorknas i april 2017

iiri Axelsson
Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Eva Maria Gustafsson
Ordinarie ledamot

Per Stromqvist
Ordforande

mPer-Ivan Selinder
Ordinarie ledamot

Thomas Helg^tefit
Suppleant

‘Rasmus Dorsch
Suppleant

Lilia Bjorknas Villaagareforening (814000-6407)
Revisionsberattelse till arsstamman

Lilia Bjorknas Villaagareforening
Revisionsberattelse 2016

Undertecknade, utsedda att granska Lilia Bjorknas Villaagareforenings rakenskaper och forvaltning
under 2016, har efter fullgjort uppdrag avgett foljande revisionsberattelse.
For fullgorandet av vart uppdrag har vi tagit del av arsmotesprotokoll och verksamhetsberattelse samt
granskat Villaagareforeningens rakenskaper.
Till oss overlamnat material har vi funnit vara i god ordning.
Rakenskaperna har granskats. I den ekonomiska rapporten stammer den intagna resultat- och
balansrakningen overens med Villaagareforeningens uppgifter och verifikat.
Da revisionen inte gett anledning till anmarkning med avseende pa de till oss overlamnade
handlingarna, pa styrelsens forvaltning eller i ovrigt pa omhandertagandet av Villaagareforeningens
angelagenheter tillstyreker vi ansvarsfrihet for styrelsen for 2016.

Lilia Bjorknas den 15 mars 2017
Av Lilia Bjorknas Villaagareforening utsedda revisorer

Ulla Perme
Talluddsvagen 90

Friggvagen 10

Revisor till 2017

Revisor till 2018

A

Susanne briksson

Ymervagen 1
Revisorssuppleant till 2018

