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I VIKENS SAMFAIIIcneTSTORENING DEN 18 JUN. 2011

Ordforande Oppnade stdmman och hdlsade alla vdlkomna.

s2 Val av ordforande och sekreterare vid m6tet

Till ordforande for mdtet valdes Ulf Richenberg och till sekreterare valdes Ewa Hedberg.

$3 Val av tvit justeringspersoner, tillika rostrdknare

Rolf Gloudemans och Hikan EbersjO valdes.

s4 F aststdll ande av rdstl 6ngd

R0stldngden faststdlldes: 30 fastigheter samt 1 fastighet som foretrdddes via fullmakt.

$5 Frdga om mOtet blivit stadgeenligt utlyst

Stdmman fastslog att kallelsen sdnts ut i stadgeenlig tid.

s6 G od kFt n n a nde av d agord n i ng

Dagord n i ngen faststdl ldes.

sz Styrel sens och revisore rn as berdttel se

De ndrvarande hade inget att ti l lagga til l styrelsens berdttelse.

Revisorerna fored rog revisionsberdttelsen.

$8 An sv a rsfri h et fO r sty rel se n

Stdmman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

se Framstdllningar frdn styrelsen eller motioner frdn medlemmarna

Ingen framstdllan frin styrelsen eller motioner frin medlemmarna har inkommit.

s70 Aruode till styrelse och revisorer och fdrualtare

Stdmman beslOt att samtliga arvoden skall behillas of6rdndrade.

Ordforade, Ovriga ledamoter, grOnomridesansvarig. och hamnkapten - 900 kronor vardera samt
revisorer 350 kronor.

s7

$  77

Stdmmans oppnande

Ers€tttn i n g fo r m ed I e m sa rb ete

Stdmman fastst€illde ofordndrat arvode for medlemsarbete 75 kr/timme efter Overenskommelse med
styrelsen.

s 12 Styrelsens fdrslag till budget fdr perioden 1 april 201 1 - 31 mars 2012 samt
debiteringsl€tngd

Styrelsens forslag till budget godkdndes.



$ 73 UtOka styrelsen med en ordinarie ledamot - Stadgedndring

Stdmman beslOt i enlighet med styrelsen fdrslag att utdka de ordinarie ledam6terna med en ledamot,
"l6gst 3 ledam6ter - h6gst 4 ledam6ter".

S 14 Nyval till styrelse, revisorer m.fl. \

a. val av ordforande,2 Ar - HAkan Ebersl0
b. val av en ordinarie ledamot,2 Ar - Krister Ldwenhielm
c. val av tvA suppleanter, 1 Ar - Eva Brinkenberg, Gunilla Enfors
d. val av revisor, 2 Ar - Ulf Richenberg
e. val av hamnkapten, 1 Ar - Sven-Ove L0fgren
f. val av gronomridesansvarig, 1 ir - Per Johansson
g. val av valberedning, 1 ir - Ulf Richenberg

KassOr, sekreterare och en revisor har ytterligare 1 ir kvar pi mandattiden.

S 75 Beslut om aft ge styrelsen i uppdrag att ansdka om ut1kad byggrdtt hos Norrtdlje
kommun och extra utdebitering

Stdmman beslOt enhalligt att ge styrelsen i uppdrag att ans6ka om utokad byggreitt och gOra en extra
utdebitering 2011 med 25 000 kr.

S 76 Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att ansdka hos Norrtdlje kommun om avstyckning
av mark f5r 10-15 tomter norr om Hdt1viken och extra utdebitering

Stdmman beslOt att ge styrelsen i uppdrag att ansoka om avstyckning av mark och g6ra en extra
utdebitering enligt ovan. Utdebiteringen for avstyckning av mark ingir i ovan 25 000 kronor.

S 17 Beslut om stadgedndring, ny anldggningsdel f1r V/A och extra utdebitering

De dr oklart om Norrtdlje kommun och Lantmdteriet kommer att krdva att det bildas en egen V/A-
samfdillighet. Styrelsen f6r i uppdrag att undersOka forutsdttningarna.

Stdmman beslOt att ge styrelsen i uppdrag att ansOka om en stadge€indring och utOka Vikens SF med
en anldggningsdel for V/A.

Stdmman beslOt att styrelsen fir g6ra en extra utdebitering med 25 000 kr. for projektledning.

$ 78 lnformation om seruitut f5r Hdtdvikens dragning av vatten och avlopp pd Vikens mark

HAt6viken har ansOkt om att f€r dra V/A-ledningar 6ver Vikens mark. Vid en Lantmdteriforrdttning
inrdttas ett officialservitut for HAt6vikens V/A-samfiillighet att fA liigga ledningar Over den mark som
Vikens SF forvaltar.

$ 79 Ovriga frdgor

L6skoden till bommarna vid hamnplan dndras fr.o.m. den 18 juni 2011. Koden finns hos styrelsen.
Styrelsen informerar ordforanden for InsjOomridet respektive Hit6viken om de nya koderna.

S 20 Stdmmoprotokollet ans/6s

Stdmmoprotokollet laggs ut pA Vikens hemsida, anslAs pA anslagstavlorna och delges fastighets-
dgarna.

S 21 Stdmman avslutas

Ordf6randen f6r stdmman avslutade mOtet.
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