

Lilla Björknäs Villaägareförening
Protokoll från ordinarie årsmöte den 19/5 2009 i Björknässkolans aula
1. Val av ordförande för sammanträdet
Ordförande Thomas Sääf öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna.
Thomas Sääf valdes till ordförande för mötet. Han berättade att han kommer att avgå som
ordförande i föreningen.
2. Val av 2 justeringsmän
Gunnar Back och Helena Karlsson valdes till justeringsmän att tillsammans med
årsmötesordförande justera årsmötesprotokollet. Som tillfällig årsmötessekreterare valdes
Elisabet Wallström.
.
3. Godkännande av kallelse till årsmötet
Årsmötet godkände kallelsen som hade gått ut på vederbörligt sätt 10 dagar innan mötet.
4. Styrelseberättelse för det gångna året
Årsredovisningen delades ut till medlemmarna innan årsmötet och finns att läsa på hemsidan.
Ordförande redogjorde för innehållet, och började att presentera styrelsen, som fått flera nya
krafter föregående årsmöte, samt de som jobbar med sommarvattnet, Johnny Andersson
ansvarig för ledningsnätet, ungdomarna Fredde och Henke och Jörgen Karlsson ansvarig för
pumphuset.
Trivselfrämjande åtgärder i år var Valborg som firandes med brasa och körsång. Det var på
ett hår att brasan kunde tändas på grund av en läcka på sommarvattenledning som i allra
sista stund kunde åtgärdas. Styrelsen efterlyser för kommande år några som vill fixa lotterier
och korvgrillning som ytterligare förhöjder stämningen.
Peter Karlstén, Helena Karlsson och Johan Spanne har fortsatt det ovärderliga arbetet i
insynsgruppen som besparat medlemmarna så mycket pengar gällande gatukostnaderna.
Sommarvattnet i etapp 2 har på grund av stora skador på ledningsnätet i samband med
arbetet med vägarna ännu inte kommit igång. Etapp 1 fungerar med undantag av övre delen
av Fredriksbergsvägen som får sitt vatten från etapp 2. Johnny Andersson föreslog årsmötet
att frivilliga skulle kunna hjälpa till under den kommande långhelgen. En volontärlista gick runt
bland medlemmarna och ett glädjande stort antal, 18 personer, anmälde sig. Med alla
gemensamma krafter kan vattnet förhoppningsvis komma igång redan inom en vecka.
I budgeten finns reserverat pengar för en ny pump: En enda modern pump driver för
närvarande pumphuset och försörjer hela systemet. För att kunna åstadkomma ett jämt tryck
över hela området och säkerställa driften, behövs ytterligare en motsvarande pump.
Det betonades hur viktigt det är att alla fortsatt vill vara med i sommarvattenföreningen för att
vi ska kunna driva det vidare. Sommarvattnet stor betydelse för miljön och för grundvattnet.
Genom att vattna och tillföra marken vatten från Glasbrukssjön riskerar man inte att utarma
grundvattnet. Sommarvattnet från Glasbrukssjön är betydligt nyttigare för växtligheten än det
kommunala och är ju också billig lösning. Kostnaden för en säsong med sommarvatten är inte
mer än vad det kostar att ha en spridare på i några dygn med kommunalt vatten.
Båtklubbens verksamhet fortsätter och planer finns att utöka med 7 nya platser och
uppsnyggning av bryggor. Man kommer att ta ut en årlig avgift. Båtplatserna är reserverade
för boende i området. Kontakta Tomas Helgstedt på Ymervägen om det är någon som har
frågor.
Årsredovisningen godkändes av årsmötet.
5. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet.
Föregående årsmöte låg föreningen ordentligt back i kassan och det klubbades en årsavgift
på förslag av revisorn Claes Norman 3000 för att rädda ekonomin och komma på plus. Några

dagar senare modifierades beslutet och årsavgiften sänktes till 2000 kronor efter en noggrann
genomräkning som har visat sig räcka för att få ekonomin i balans. Föreningens kassör
Charlotte Balcker har också gjort ett jättejobb att bevaka föreningens fordringar.
Föreningens båda revisorer Clas Norman och Peter Krumlinde hade båda bett att få avgå,
och har därför inte kunnat göra någon revision i år. Per Svensson som är ekonom och bor i
området har varit vikarierande revisor och har granskat räkenskaperna och skrivit under att
han inte hittat något otillbörligt. Årsmötet godkände det och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
6. Inkomna ärenden och motioner
Det fanns inte några inkomna ärenden eller motioner.
7. Styrelsens förslag till åtgärder under kommande år.
Närmast gäller det att driva detaljplanen klart och laga ihop sommarvattnet.
8. Styrelsens redovisning av föreningens ekonomi samt fastställande av ny årsavgiftFörslaget för i år är att jämfört med föregående år sänka avgiften till 500 kronor för
medlemskap i föreningen och 1 300 kronor för sommarvattnet och det godkändes av
årsmötet.
Planen är att sänka ytterligare så fort alla lagningar på sommarvattenledningar är
avklarade och den stora avgiften till kommunen på 90000 för genomföringar betald.
9. Beslut om styrelsens arvode
Jan Malmquist från valberedningen lämnade förslag till ett fast arvode till styrelsen på
sammanlagt 25 000 kronor för det gångna verksamhetsåret som man får fördela inom
styrelsen beroende på insats och detta godkändes av årsmötet.
10. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
Styrelsen föreslårs att de själva konstituerar sig och välja ordförande detta år.
11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Thomas Sääf avgår som ordförande och ersätts av.
Niklas Eriksson (nyinflyttad på Fredriksbergsvägen 2) vald på 2 år som ordinarie ledamot:
Johan Spanne omvald på 2 år som ordinarie ledamot:
Johnny Andersson med fortsatt mandattid 1 år övergår från suppleant till ordinarie ledamot.
Börje Lidholm med fortsatt mandattid 1 år, övergår från ordinarie ledamot till suppleant.
Chalotte Balcker och Peter Karlstén har ytterligare 1 års mandattid som ordinarie ledamöter.
resp Jonas Tehler och Tomas Helgstedt som supplanter.
Johan Schmid och Jan Malmquist i valberedningen valdes om för 1 år.
12. Val av 2 revisorer.
Nyval av Stefan Engström och Helena Karlsson som ordinarie revisorer i 2 år
Peter Krumlinde sitter kvar som suppleant
12. Övriga frågor samt mötets avslutning
Thomas Sääf avtackades med Boo-boken och mötet avslutades.
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