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Punkt Information / Beslut 

1 Stämman öppnandes och ordförande hälsade alla välkomna. 
 

2 Flyttade punkt 14 a direkt under punkt 1. Samt punkt 9 a till 13 d. 
 

3 Robert Johansson från interrimsstyrelsen för Vatten & Avlopp informerade om 
status just nu, samt lät våra medlemmar ställa frågor. 

4 Till ordförande för stämman valdes Gunilla Enfors och till sekreterare valdes Eva 
Brinkenberg. 

5 Till justeringsmän och rösträknare valdes Krister Löwenhielm och  
Ulf Richenberg. 

6 Röstlängden fastställdes: 22 fastigheter samt 2 fastigheter som företräddes via 
fullmakt. 

7 Stämman fastslog att kallelsen sänts ut i stadgeenlig tid. 

8 Dagordningen godkändes 

9 Samtliga närvarande hade läst verksamhetsberättelsen och hade inget att tillägga.  

10 Revisorerna föredrog revisionsberättelsen. 

11 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

12 Stämman enades om att förtydligandet enligt nedan är det som gällt tidigare och 
är den som skall gälla framöver. 
Styrelsen anser att, förutom faktiska kostnader, även kostnaden för förslitningen 
som löpande uppkommer avseende gemensam egendom, typ pumphus, 
gemensamma ytor, bryggor m.m. också skall betalas av medlemmarna genom en 
årlig avsättning till reparations- och underhållsfond. Det är medlemmarna som bor 
här nu som förorsakar slitaget. Kostnader för förbättringsåtgärder som utförs, skall 
däremot inte avsättas löpande, då de endast berör medlemmarna fr.o.m att de 
utförs. Finansiering av dessa kostnader får ske efter beslut på årsmötet.  

13 Stämman beslöt att samtliga arvoden skall behållas oförändrade. 
Ordf. 900, sekr.900, kassör 900, grönomr. 900, hamn 900, revisorer 350 

14 Stämman fastställde oförändrat arvode för medlemsarbete 75:-/timme. 

15 Styrelsen förslag till budget godkändes och medlemsavgiften förblir oförändrad 
från föregående år. 
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16 Nya styrelsefunktionärer utsågs: 

 Ny styrelseordförande på 2 år: Gunilla Enfors 

 Ny ordinarie revisor på 2 år: Håkan Ebersjö 

 Ny styrelsesuppleant på 1 år: Sven-Ove Löfgren 

 Två nya revisorssuppleanter på 1 år: Tomas Pareigis samt Roger Messing. 

 Nyval till valberedningen utsågs: Örjan Fredriksson samt Charlie 
Pettersson. 

 Inge ny hamnkapten utsågs. 
 
Sammanfattning av styrelse, revisorer, valberedning samt övriga uppdrag. 
Ordförande:                  Gunilla Enfors 2009-04—2011-04 
Kassör:                         Yvonne Lindvall 2008-04—2010-04 
Sekreterare:                  Eva Brinkenberg: 2008-04—2010-04 
Styrelsesuppleanter:     Krister Löwenhielm 2009-04—2010-04 samt  
                                      Sven-Ove Löfgren 2009-04—2010-04 
Ordinarie revisorer:       Marianne Gloudemans 2008-04—2010-04 samt                                                             
*                                     Håkan Ebersjö 2009-04—2011-04 
Valberedningen:            Örjan Fredriksson 2009-04—2010-04 samt  
                                      Charlie Pettersson 2009-04—2010-04 
Grönområdesansvarig:  Giovanni Capaldi 2008-04—2010-04 
Hamnkapten:                 Vakant 
 

17 En hamngrupp tillsattes. Medlemmarna i gruppen är Krister Löwenhielm, Bodil 
Alexander samt Sven-Ove Löfgren. 
Gruppen fick till uppdrag att se över befintliga hamnregler och förslag till nya.  

18 Övriga frågor. 
Krister Löwenhielm lyfte frågan om att se över detaljplanändringar från (80+40) till 
(120+60). Krister fick uppdraget att informera sig ytterligare hos kommunen och 
återkoppla till styrelsen.  

19 Inga motioner har inkommit. 

20 Stämmoprotokollet läggs ut på hemsidan, skickas ut via post till samtliga 
medlemmar och finns tillgängligt hos sekreteraren. 

21 Stämman avslutades. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Brinkenberg 
 
Justeras: 
 
 
 
Krister Löwenhielm  Ulf Richenberg 


