Välkommen till årsmöte 2011
Björnö MSV ekonomisk förening
Torsdagen den 14 april 2011 kl 19.00 i Brunns skolas matsal
Registrering kl 18.30.
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Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Upprättande och godkännande av röstlängd
Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän som även ska fungera som rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
12. Behandling av inkomna motioner
13. Beslut om stadgeändring
14. Ersättning till styrelse och revisorer
15. Beslut om driftavgift för 2011
16. Antagande av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2011-2012
17. Beslut om budget för 2011
18. Val av ordförande för nästkommande mandatperiod
19. Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod
20. Val av revisor och revisorssuppleant
21. Tillsättande av valberedning med sammankallande
22. Anmälda ärenden
23. Övriga frågor
24. Mötet avslutas
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7. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Föreningens ändamål
är att främja medlemmarnas intressen genom att förvalta och sköta de mark-, strand- och
vattenområden som föreningen äger, i syfte att befrämja områdenas natur och
rekreationsvärden.
Föreningen har under året haft 410 betalande medlemmar.
Styrelsen för Björnö MSV ekonomisk förening har mellan 2010-04-15 och 2011-04-14 bestått av
följande medlemmar.
Johan Brauner, ordförande
Lars Sundström, vice ordförande
Linnéa Byström, kassör
Kjell Appelgren, vice kassör
Sara Jonerin, sekreterare
Göran Danielsson, vice sekreterare
Karin Egholt, ledamot
Kenneth Jernheim, suppleant
Peter Wollin, suppliant
Bodil Eriksson, suppliant
Styrelsen har under ovanstående period haft 11 protokollförda sammanträden. Förutom dessa har
styrelsemedlemmar träffats i olika arbetsgrupper, vid skogsbesiktning och planläggning av extra
årsstämma. Under perioden har följande större ärenden behandlats:
Revidering av skogsvårdsplanen
I enlighet med uppdraget från årsmötet 2008 att se över nuvarande skogsvårdsplan beställde styrelsen
2009 en uppdatering av skogsvårdsplanen. Arbetet presenterades på årsmötet 2010 men mötet ansåg
att planen funnits tillgänglig för kort tid för att beslut kunde fattas. Därför gavs den nya styrelsen i
uppdrag att göra den tillgänglig för alla medlemmar och att därefter utlysa ett extra stämma.
Extra stämma hölls 2010-10-05 varvid beslut togs att godkänna den nya planen.
Planläggning av åtgärder i skogen.
Styrelsen har efter det att en extra stämma hölls 2010-10-05, varit i fortsatt kontakt med skogsstyrelsen
och planerat för kommande åtgärder i skogen. Kontakt har även tagits med Mellanskog, som är en
ekonomisk förening ägd av skogsägare i mellansverige. Föreningen bedriver virkesförmedling och
skogsbruksverksamhet och verkar för ett uthålligt och miljöanpassat skogsbruk.
Styrelsen och Mellanskog har på plats besiktigat marken och därefter utarbetat ett förslag till åtgärder i
enlighet med skogsstyrelsens rekommendationer. Förslaget presenterades på en extra stämma 201003-17.
Översyn av stadgarna
Vid årsmötet 2010 presenterade dåvarande styrelse de revideringar av stadgarna som påkallats av
tidigare årsmöten. Förslaget godkändes av årsmötet med vissa justeringar.
Ändringar har därför gjorts, i enlighet det beslut som togs av årsmötet, i § 7, § 8 och § 17.
Fyrhjulingar och andra motorfordon.
Styrelsen har uppmärksammat fortsatt problem med motortrafik i skogen. Som en första åtgärd
kommer styrelsen att sätta upp skyltar om förbud mot fordonstrafik på lämpliga ställen i området.
Styrelsen vädjar även till medlemmarna att respektera detta förbud.
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Nya medlemmar.
Ett arbete med att rekrytera nya medlemmar till föreningen har påbörjats.
Det finns fortfarande ett stort antal fastighetsägare som valt att stå utanför föreningen, därför har
styrelsen delat ut broschyrer med information om MSV till de fastigheter som varit till försäljning i
området. Resultatet är ännu oklart.
Olovlig avverkning.
Under hösten har ett antal träd fällts i närheten av Slingerstigen.
Styrelsen har vetskap om vem som är ansvarig och har därför polisanmält händelsen.
Beslutet att polisanmäla togs med anledning av omständigheterna kring fällandet.
Innan fällandet var de ansvariga i kontakt med styrelsen och bad om lov att fälla vissa träd med
anledning av att de skymde en parabolantenn. Styrelsen stod inför den extra stämma gällande
skogsplanen som skulle hållas veckan senare. Enligt tidigare beslut skulle inga sådana tillstånd ges
innan beslut var fattat om skogsplanen. Därför beslutade styrelsen att avslå begäran om fällning och att
frågan skulle tas upp efter extra stämman.
Träden fälldes ändå. Tidigare årsmöten har beslutat att händelser av det här slaget skall beivras, därför
polisanmäldes händelsen. Polisundersökningen är ännu ej slutförd.
Skadegörelse på klippor.
Natten mellan den 14:e och 15:e juni, blev klipporna söder om Kärringviken nedklottrade med färg.
Grafittimålaren som kallar sig EKO, lyckades klottra ner ett ganska stort område på klipporna. Även
flera busshållplatser drabbades. Styrelsen beslutade att sanera området, och några dagar efter var
klipporna rena. Detta till en kostnad av 3 750 kr. Vi polisanmälde även händelsen, men i brist på bevis
är utredningen vilande.

Ersättning till medlem efter dikning.
Vid återställandet av skogsdiket i gamla området 15 som utfördes vintern 2008-2009, skedde ett
intrång på tomten Sjögrundsvägen 11. Bland annat förstördes en stor Rododendron och flera träd
fälldes. Styrelsen beslutade att ersätta fam. Egstam med 4800 kr som kompensation för kostnader i
samband med återställandet.
Viltvårdsgrupp.
MSV har av tradition haft några medlemmar med skottlossningstillstånd som säkerställt behovet av
skyddsjakt i området. Detta tillstånd löper över ett antal år och behöver därför förnyas med jämna
mellanrum. Styrelsens uppfattning är att det även fortsättningsvis skall finnas behöriga medlemmar
tillgängliga vid behov av skyddsjakt inom MSV:s område.
Därför har en, med erforderliga tillstånd, viltvårdsgrupp bildats. Gruppen har med anledning av den
stränga vintern utfodrat vilt på olika ställen i området.
Underhåll av stigar.
Det finns ett flertal frekvent använda stigar både inom vårt bebyggda område och i naturområdena runt
om inom MSV:s marker som upplevs ha stort värde för oss.
Då stigarna på vissa ställen gradvis växer igen, träd faller över stigarna, vattensamlingar ibland
försvårar / hindrar framkomlighet och broar har börjat falla sönder, har en arbetsgrupp bildats för att
varsamt underhålla dessa och förbättra förhållandena.
Arbetsgruppen har gjort en första förstudie som tyder på att vi skulle kunna få ett schablonmässigt
bidrag från Skogsstyrelsen för en del av åtgärderna.
Det är arbetsgruppens ambition att söka bidrag och att påbörja arbetet under 2011.
Vånöbryggan.
2008-04-14 slöt föreningen ett nyttjandeavtal med Vånö Fiskodling gällande den s.k. Vånöbryggan.
Bryggan skulle användas för tillfällig förtöjning av arbetsbåtar.
Enligt uppgift i bl.a. tidningen Mitt i Värmdö hade företaget gått i konkurs, vilket föranledde styrelsen
att anse avtalet upphävt. Men under förvintern fick styrelsen en skrivelse från boende på Nämndö, där
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klagomål framfördes över att Vånö Fiskodling hade kört bort båtar från bryggan. Skrivelsen var ej
undertecknad så styrelsen kunde ej kontakta de som skrivit den.
Däremot kontaktades Vånö Fiskodling, Thomas Carlsson, för att reda ut förhållandet. Det visade sig
att uppgifterna om konkurs varit felaktiga och att rörelsen fortfarande bedrevs men med undantag från
fiskodling. Därför ansåg styrelsen att avtalet fortfarande löpte.
Fisketillsyn.
MSV har haft en ny fisketillsyningsman för tillsyn av vårt vatten under 2010 – Oscar Löfgreen.
Ett flertal nät har bland annat kontrollerats och 2 st har beslagtagits pga. felaktig märkning och
hantering. Dessutom har en del främmande båtar kontrollerats utan anmärkning.
Målsättningen är att vända utvecklingen och få ett bättre fiske för fler.
Oscar tycker det är tråkigt när det ligger nät i vattnet flera dygn utan att de kontrollerats, vilket har
resulterat i att fisk har dött pga. syrebrist. Då näten dessutom systematiskt är placerade vid kanten av
en udde och lagda rakt ut förstör de fiskens naturliga rörelse i vattnet. Oscar hoppas på bättring.
Valborg och midsommar
Firades traditionsenligt, och med stor uppslutning, genom MSV:s försorg.
Valborg i Kärringviken med brasa, sång och fyrverkeri. Midsommar på parkeringen vid Stora Sand,
med majstång, musik, lekar och lotteri etc.
Cirkus Wiktoria
Cirkusen gästade även i år området och var ett populärt inslag i sommarvärmen.
Björkviks brygga.
Styrelsen har fortsatt att följa utvecklingen vid Björkviks brygga.
Vad styrelsen erfarit har ”kiosken” bytt ägare, och vi ser väl alla med spänning fram emot att få följa
utvecklingen .En arbetsgrupp, med uppgift att följa utvecklingen och ta till vara våra intressen vid
Björkvik och ”Replipunkt Björkvik,” har också bildats.

EKONOMI
Periodens resultat gav ett överskott på 82 438 kr.
Det starka resultatet kan även i år tillskrivas den fina sommaren. Enbart parkeringen gav en intäkt på
60 550 kr.
Intäkter i form av bidrag för utarbetandet av den nya skogsplanen har även utbetalats av
Skogsstyrelsen.
Av kostnaderna under året har främst konsultarvode till Skogsstyrelsen belastat föreningen, även fast
en del kommit tillbaka i form av bidrag. Utarbetandet av Skogsplanen, deltagande på årsmöte och
diverse andra konsulteringar, kostade föreningen drygt 30 000 kr.
Andra tunga poster är kostnader för ekonomisk förvaltning och kostnader gällande årsmöten.
Till möteskostnaderna kan även läggas porto, tryck/distribution och administration.
Valborg och midsommarfirandet har i år överskridit budget med drygt 5.000 kronor.
Detta beror till stor del på att styrelsen har blivit uppmärksammad på att ett kvittningsförfarande mot
intäkter från parkeringen inte är tillämpligt enligt lag. Budgeterat belopp har tagit hänsyn till att sådan
kvittning skett genom ett antal år och därför varit i underkant. Detta gäller även intäkter från
parkeringen, som därför varit budgeterad i underkant. Styrelsen har nu rättat till felaktigheten och
kommer fortsättningsvis att följa gängse bokföringsregler.
I övrigt kan läggas oförutsedda utgifter, såsom klottersanering och ersättning för skadegörelse på
tomtmark.
Föreningen har i väntan på beslut om nya skogvårdsplanen, varken haft kostnader eller inkomster
för/från skogsvård.
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Revisionsberättelse för Björnö MSV Ekonomisk förening

Undertecknade, av årsmötet valda revisorer,
har granskat årsbokslutet, räkenskaperna och styrelsens förvaltning för
räkenskapsåret
2010-01-01-2010-12-31.
Vi har funnit att årsredovisningen har gjorts enligt god redovisnings sed
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att redovisningen inte
innehåller väsentliga fel eller brister.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en
rättvisande bild av föreningens resultat i enlighet med god redovisningssed.
Vi tillstyrker
•
•

att resultat- och balansräkning fastställs
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Ingarö den 17 mars 2011

?;f1~tf}~~
Staffan Hermansson
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11. FRÅGA OM STYRELSENS ANSVARSFRIHET FÖR DEN TID SOM
REDOVISNINGEN AVSER

12. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER
12,1 MOTION OM SLUTANDE AV YTTERLIGARE SKOGSVÅRDSAVTAL
Nytt naturvårdsavtal
Yrkande: Att styrelsen föreslår Skogsstyrelsen att avdelning 35 i nya skogsvårdplanen (mellan
Lotsudden och Lilla Sand) ska bli ett nytt 50-årigt naturvårdsavtal.
Motiv: Skogsstyrelsen har i den nya skogsvårdsplanen föreslagit att hela avdelning 35 ska lämnas
orört. Området hyser en svampflora som visar att såväl marktäcket som skogen är klart skyddsvärd.
Ansvarig för skogsvårdsplanens framtagande, Stefan Eklund, har även uttalat att han är positivt
inställd till att området skulle kunna bli föremål för ett nytt naturvårdsavtal. Begäran måste dock
komma från föreningen. Ett naturvårdsavtal skulle dels innebära pengar till föreningen för att göra vad
vi ändå har tänkt göra - ingenting. Samtidigt innebär det att området får ett formellt skydd under 50 år.
(Föreningen bör påtala att de vita ringar som målas kring naturvårdsavtalsområdena måste placeras så
att de inte onödigtvis stör naturupplevelsen).
Styrelsens bedömning
Avdelning 35 har enligt skogsvårdsplanen beskrivits som ett område med höga naturvärden.
Frihuggning av ek har föreslagits som möjlig åtgärd. För övrigt föreslås inga åtgärder. Ett
naturvårdsavtal kan skydda området och ge möjlighet att få en inkomst i form av ett engångsbelopp,
vilket kan användas för att gynna området.
Styrelsens förslag till beslut
Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till att ingå naturvårdsavtal rörande
område 35. Resultatet av utredningen skall redovisas på nästa årsmöte.
Och därmed avslås motionen.

12,2 MOTION OM PUBLICERING AV FISKEREGLER
Lägg ut fiskereglerna på hemsidan
Yrkande: Att föreningens nu gällande fiskeregler, inklusive Fiskeriverkets beslut om begränsningar
av fisket, ska publiceras på hemsidan samt inför sommaren sättas upp på anslagstavlorna.
Motiv: Fiskereglerna är tämligen okända för majoriteten av medlemmarna. Samtidigt behöver de
kompletteras med de förbud och begränsningar i fisket som gäller i dag som Fiskeriverket har fattat
beslut om. Detta arbete bör, utöver publiceringen på hemsidan, praktiskt kunna delegeras till
föreningens utsedda fisketillsyningsman.
Styrelsens bedömning
Styrelsen anser det vara av största vikt att de regler som finns rörande fiske är kända av föreningens
medlemmar samt övriga som fiskar inom MSV: s område.
Styrelsens förslag till beslut
Motionen bifalles
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12,3 MOTION OM MOSSINVENTERING
Naturinventering av klippbrant ovanför Logränd
Yrkande: Att en mossinventering genomförs under 2011 av klippbranten ovanför Logränd
Motiv: Till höger om den stig som fortsätter norrut där Lostigen slutar finns en mycket mäktig
mossbevuxen klippbrant. Denna brant borde finnas anledning att göra en enkel naturinventering av,
främst med fokus på förekomsten av olika mossarter. Då inventeringen för det begränsade området bör
kunna genomföras snabbt och utan någon större kostnad bör den också utan problem kunna
genomföras under 2011. Min uppskattning är att kostnaden bör stanna kring några tusenlappar.
Däremot kan inte vilken inventerare som helst anlitas utan det är det viktigt att den som anlitas är
specialist på framför allt mossor.
Klippområdet ingår i avdelning 13 som det finns förslag att göra skogsåtgärder på inom 2011-2012 i
norra delen. Även om branten i sig inte kommer att beröras av de åtgärderna är det viktigt att styrelsen
ändå klargör att maskiner och material inte ska använda denna smala stig ner mot Logränd som
upplagsplats eller för in- eller utkörsel. Inventeringen kommer också att visa om någon särskild
hänsyn behöver tas för att skydda de biologiska naturvärdena, t ex vid planerandet av framtida
skogsåtgärder i avdelning 13. Vid kommande revidering av skogsvårdplanen kan det undersökas om
det bästa inte är att utesluta branten och dess närmaste tillrinningsområde från avdelning 13.
Styrelsens bedömning
Styrelsen anser att naturinventeringar av områden med förmodat högt naturvärde är generellt
intressanta. Då inga åtgärder som kan skada den beskrivna faunan skall utföras i området ifråga under
det kommande verksamhetsåret är en mossinventering dock inte akut. Styrelsen anser därför att man i
ett första steg bör undersöka om det även finns andra delområden som är av intresse för en
naturinventering, samt hur en sådan då skulle kunna genomföras. Styrelsens avsikt är därför att
presentera ett sådant förslag till nästkommande årsstämma.
Motionen anses därmed besvarad.

12,4 MOTION OM OMPRÖVNING AV BESLUT VID EXTRA
FÖRENINGSSTÄMMA
Kommande skogsåtgärder ska konfirmeras på det ordinarie årsmötet
Yrkande: Att årets ordinarie årsmöte ska pröva den extra föreningsstämmans beslut avseende de
skogsåtgärder som ska genomföras. Ett färdigjusterat protokoll från den extra föreningsstämman, som
är planerad hållas den 17 mars, ska då utsändas med de ordinarie stämmohandlingarna, eller i andra
hand finns tillgängligt senast vid starten av det ordinarie årsmötet.
Motiv: Jag framför i den här motionen inga synpunkter på själva förslagen till skogsvårdsåtgärder.
Anledningen till begäran är kombinationen av följande förhållanden; att motioner till det ordinarie
årsmötet måste vara inlämnade innan skogsmötet har hunnit äga rum, det i dag är okänt vilket innehåll
besluten får på den extra föreningsstämman, motioner till den extra föreningsstämman inte har kunnats
lämnas, inga nya beslutspunkter enligt stadgan får föras upp på varken på årsmötets eller den extra
föreningsstämmans utskickade dagordningar samt att ordinarie årsmötets dagordning, där skogsfrågan
enligt uppgift från styrelsen inte är tänkt att tas upp, ännu har skickats ut.
Trots att jag mycket väl förstår styrelsens önskan att försöka separera skogsfrågan från övriga
årsmötesbeslut är det under de givna förutsättningarna ändå rimligt att ordinarie årsmötet får en
möjlighet att konfirmera de beslut som gäller skogsåtgärderna, av många betraktade som föreningens
viktigaste angelägenhet. Det är för några områden ganska omfattande skogsåtgärder som föreslås och
de praktiska detaljerna hur dessa är tänkta genomföras har ännu inte redovisats för medlemmarna. Om
den extra föreningsstämmans beslut blir tydliga med stor uppslutning så lär inte ett beslut på ordinarie
årsmötet föranleda något problem. Är besluten i stället otydliga, fattade i allför stor hast eller baserade
på dåligt underlag är det i sig skäl för att den ordinarie stämman bör få överpröva skogsmötets beslut.
2011-03-07
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Svante Lundquist
Vargstigen 5
134 67 Ingarö
Styrelsens bedömning
Styrelsen har sammankallat till en extra föreningsstämma för beslut om skogsåtgärder vintern
2011/2012. Förslag till åtgärder har sänts ut till medlemmarna i förväg och medlemmarna har beretts
tillfälle till fördjupande diskussion under mötet, innan extrastämman fattade beslut. Beslut som fattats
av en extrastämma rörande skogsåtgärder behandlas på ordinarie föreningsstämma, både i samband
med verksamhetsberättelsens godkännande samt godkännande av verksamhetsplan. Att dessutom
ompröva beslutet på ordinarie årsstämma anser styrelsen vara onödigt.
Styrelsens förslag till beslut
Att Motionen avslås

12,5 MOTION OM BASTU VID KÄRRINGVIKEN
Anika och Stig Sundberg
Lillsvängen 11
134 67 INGARÖ
08-35 69 46

2011-02-26 INGARÖ

MOTION TILL MSV årsmöte
Vi föreslår att MSV ska bygga en bastu med torrdass vid Kärringviken.
Vi föreslår årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna för detta.
Som exempel finns den i Långvik, på Nämdö som Skärgårdsstiftelsen har. Där ordnar man ved själv,
skriver upp sig på en lista och lägger en slant i en burk. En tillsynsman sköter även torrdasset intill.
Anika och Stig Sundberg
Styrelsens bedömning
Styrelsen anser inte att det ligger inom föreningens ansvarsområde att uppföra och driva en bastu.
Styrelsen föreslår att intresserade bildar en ”bastugrupp”. Gruppen bör ta fram uppgifter om
ansvarsfördelning, skötsel- Instruktioner, ekonomi och finansiering samt ange en eller flera
”bastuansvariga” för ev. framtida behandling av frågan.
Styrelsens förslag till beslut
Att avslå motionen
12,6 MOTION OM MEDLEMMARS DELTAGANDE I SLYRÖJNING.
Motion – Inför regler för hur MSV-medlem kan få röja sly och få tillstånd att fälla enstaka träd
MSVs nya skogsvårdsplan antogs på den extra stämman 2010-10-05. Skogsmarken har delats in i 35
avdelningar och för varje avdelning finns angivet Målklass, Naturvårdsmål, Vegetationstyp,
Beskrivning samt Åtgärdsbeskrivning. MSV har vidare skickat ut ett förslag till åtgärdsplan ”Förslag
till skogsvårdsåtgärder för MSVs verksamhet 2011-2012 (hösten/vintern)” som bygger på den antagna
skogsvårdsplanen samt skogsstyrelsens rekommendationer. Prioriteringarna har följt skogsvårdsplanen
samt tagit hänsyn till föreningens ekonomiska situation, vilket lett till ett ekonomiskt balanserat
förslag. Den föreslagna åtgärdsplanen för 2011/2012 rör sex avdelningar och beslut ska tas på en extra
föreningsstämma 2011-03-17. Jag välkomnar att åtgärder nu kommer till stånd i enlighet med
skogsvårdsplanen.
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För många avdelningar av de totalt 35 anges i åtgärdsbeskrivningen ”glesa ut i de täta
ungskogsgrupperna”. Att röja sly och glesa ut behöver göras återkommande. Under förutsättning att
skogsvårdsplanen anger sådan åtgärd, bör det finnas regler för hur sly får röjas på MSVs mark av
medlem i MSV. MSV kan rimligen inte upphandla det arbetet externt helt och hållet eftersom sådan
skogsvård är återkommande och kostnadskrävande. Det skulle troligen kräva en höjning av
medlemsavgiften, och/eller onödigt omfattande avverkningar på andra avdelningar för en ekonomi i
balans. Vi vill inte ha in stora skogsmaskiner där det bara är röjning av sly som behöver göras.
Medlemmar i MSV bör därför kunna röja sly enligt fastställda regler. Genom eget arbete kan krav på
att få intäkter från avverkningar minskas, markskador undvikas och skogsvårdsplanen genomföras
snabbare.
På nätet hittade jag hur man i Vettersö Nya Samfällighetsförening löst frågan, se bilagan ”Det här
gäller när man vill röja träd och sly på samfälld mark” 1. Det finns många likheter med vår situation,
bla har de också nyligen tagit fram en skogsvårdsplan.
I exemplet från Vättersö Nya Samfällighetsförening uppmuntras medlemmarna att hålla efter sly. Sly
får tas bort utan tillstånd så länge de närmast berörda grannarna är överens. För slyrensning på större
områden, som inte är i omedelbar närhet till den egna fastigheten (t.ex. i anslutning till en badstrand),
skall styrelsen lämna tillstånd skriftligt efter att ha hört de närmaste grannarna. På större prioriterade
områden kan vidare ett gemensamt arbete utföras (på motsvarande sätt som vi redan städar stränder
mm).
I Vättersö har man också reglerat hur man ansöker och kan få styrelsens tillstånd att få fälla enstaka
träd på samfälld mark nära den egna tomten. MSV bör också införa sådana regler.
Dokumentet från Vättersö berör också ”Säkerhet och ansvar vid eget, ideellt arbete” och ”Säkerhet och
ansvar när någon anlitas för att ta ner träd”.
MSVs skogsvårdsplan bör kompletteras med klara regler för hur MSV-medlemmar kan få röja sly och
få tillstånd att fälla enstaka träd under förutsättning att det sker i enlighet med skogsvårdsplanens
åtgärdsbeskrivning för respektive avdelning. Jag yrkar på att MSV – med de modifieringar som MSVs
styrelse finner lämpliga - inför motsvarande regler som man på Vättersö gjort för medlemmar att röja
sly och ansöka om tillstånd att fälla enstaka träd.
Med vänlig hälsning
Lars Persson
Slingerstigen 70
134 67 Ingarö
0702-123455
Björnö 1:445

12,6,1 BILAGA TILL MOTION 12,6
Vättersö Nya Samfällighetsförening
Att röja på samfälld mark
Fastställt på styrelsemöte den 13 september 2009
Det här gäller när man vill röja träd och sly på samfälld mark
Samfälld mark heter Vättersö 1:1, och har sedan ytterligare en beteckning på kartan. Även 1:26 och
1:53 ägs samfällt. Observera att det finns några stora fastigheter som inte ägs samfällt utan är
privata, t.ex. 1:22 och 1:197.
Bakgrund
Sedan våren 2009 finns en skogsbruksplan för den del av stamfastigheten Vättersö 1 som ligger på
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huvudön Vättersö. Planen är beställd och bekostad av Vättersö Nya Samfällighetsförening, och
omfattar inte öarna runt omkring. Den omfattar inte heller privat mark, men kan ge riktlinjer för hur
enskilda fastighetsägare kan tänka kring sin mark.
Föreningen har ett ansvar för övergripande planering och ev. större avverkning. Styrelsen anser att
det finns ett värde i att vi själva röjer sly kontinuerligt för att åstadkomma/hålla kvar det utseende vi
vill ha på den samfällda marken. I planen finns några prioriterade områden, där vi börjat ett
gemensamt jobb med röjning (Lindbacken och Norrgärdet). Området runt midsommarängen och
ängen söder om Norrgärdet står på tur.
I dagsläget utgör inte vår skog någon ekonomiskt realiserbar tillgång. Om vi vill få träd nedtagna får
vi, såvitt styrelsen har kunnat undersöka, betala för det: vi är inte intresserade av annat än gallring,
och våra vägar bär inte stora maskiner. Styrelsen undersöker om det finns alternativ som ger låg eller
ingen kostnad. Även att köpa in slyrensning som tjänst tycks vara mycket svårt (att få röjt och
undanstädat, t.ex. eldat, på ett genomtänkt sätt).
Säkerhet och ansvar vid eget, ideellt arbete
VNSF har genom REV, Riksföreningen för enskilda vägar, en försäkring hos IF som gäller
verksamhet i samfällighetsföreningar. Försäkringen omfattar bl.a. ansvar och olycksfall.
(Olycksfallsdelen står inte med i de allmänna försäkringsvillkoren utan i försäkringsbeskedet för
aktuellt år, just nu 2009.) Vi har frågat försäkringsmäklarna vilka krav som ställs för att försäkringen
ska gälla och fått till svar att den gäller när medlemmar, på sin fritid, deltar i arbete som föreningen
arrangerar. Vidare att man ska iaktta normal försiktighet. Inga formella krav på utbildning och
körkort på motorsåg finns, vilket är en fråga vi haft uppe.
Styrelsen har diskuterat var ”försiktighet” innebär, och kommit fram till att full skyddsutrustning,
dvs hjälm, kängor med stålhätta, sågbyxor och handskar krävs när man fäller större träd. Dessutom
krävs att man då är minst två personer, och att man har god vana vid att hantera motorsåg och ta ner
stora träd.
Vid röjning av mindre sly anser styrelelsen inte att man kan kräva full skyddsutrustning men att
det naturligtvis rekommenderas. Varje medlem måste själv ta ansvar för att avgöra om man har rätt
kompetens och utrustning och sätta sig in i villkoren för försäkringar, både föreningens och ev. egna
hem- samt olycksfallsförsäkringar som kan gälla vid ideellt arbete på samfälld mark.
Säkerhet och ansvar när någon anlitas för att ta ner träd
Om en medlem vill anlita någon för att fälla träd på samfälld mark ska man till att börja med söka
tillstånd hos styrelsen, se nedan. Den som anlitas ska kunna visa upp en egen ansvarsförsäkring för
den typen av arbete.
Trädavverkning
Medlem kan ansöka hos styrelsen om tillstånd att få fälla enstaka träd på samfälld mark nära den
egna tomten. Man ska skriva till styrelsen, förklara vilka träd man vill ta ner och varför. Man ska
också informera sina grannar om att man vill ta ner träd.
Ansökan ska lämnas i god tid. Styrelsen måste få möjlighet att tala med alla grannar innan frågan tas
upp på styrelsemöte. Styrelsen fattar beslut vid styrelsemöte och tillstånd ges skriftligt. Muntliga
tillstånd gäller ej.
Hänsyn ska tas till om grannarna misstycker, eller om trädet/träden är av stort allmänintresse.
Styrelsen ansvarar för att grannar tillfrågas. I första hand ska man lyssna på de grannar som bor i
närheten. Ska vi i större omfattning ta hand om vår samfällda mark genom ideellt arbete måste de
som bor närmast ha störst inflytande.
Om man själv vill ta ner träden ska reglerna för säkerhet och ansvar ovan följas. Styrelsen och
förslagsställaren ska gemensamt besluta om tid för fällning, så att arbetet sker ”i föreningens regi”.
Om tomtägaren anlitar någon för avverkningen skall styrelsen godkänna avverkaren, så att denne har
en egen ansvarsförsäkring, se ovan.
Kostnaden för avverkning och bortforsling av det avverkade skall betalas av den tomtägare som
ansökt om tillståndet.
Om man själv ska röja grenar etc. som blir kvar ska det göras snarast möjligt. Har träd fällts på
hösten ska man röja senast på våren, före sommaren.
Sly- och vassröjning
Medlemmarna uppmuntras att hålla efter sly och vass. För slyrensning behövs inte tillstånd så länge
de närmast berörda grannarna är överens. För slyrensning på större områden, som inte är i omedelbar
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närhet till den egna fastigheten (t.ex. i anslutning till en badstrand), skall styrelsen lämna tillstånd
skriftligt (efter att ha hört de närmaste grannarna).
Som sly räknas träd med mindre diameter än 10 cm nederst på stammen.
Om man rensar mycket sly på en plats måste man vara beredd att ta småsly som snabbt kommer upp
igen under de närmaste åren.
Det går bra att elda sly om man gör det med försiktighet, dvs. det får inte vara eldningsförbud, det
bör vara vindstilla = inte risk för att elden sprider sig med vinden, det bör vara rejält blött om man
eldar på sommaren, man bör ha tillgång till vatten för att släcka ev. eld som sprider sig, man måste
kontrollera att elden slocknat och ej sprider sig via rötter etc. Be om hjälp om du ej är van att elda!
Det går också bra att lägga upp högar med sly eftersom det gynnar insekter: Högar ska i så fall ligga
väl ur vägen för stigar, vägar, bollplaner etc. De ska gärna ligga solbelyst eftersom det gynnar vissa
insekter som har svårt att klara sig i det moderna skogsbruket där död ved sällan lämnas kvar.
Styrelsens bedömning
Föreningen har idag liknande regler för medlemmars egna åtgärder i marken, om ej så uttalade.
Styrelsen kommer att ta del av de regler som gäller för Vättersö, och anpassa dem efter de
förhållanden som råder inom MSV. Dessa regler kommer att anslås på föreningens hemsida och på
anslagstavlor. Styrelsen har även en ambition att bilda en skogsvårdsgrupp som skall bestå av
intresserade föreningsmedlemmar. Denna grupp kommer att planera och leda arbeten med att hålla
efter sly och fälla enstaka träd.
Därmed anser styrelsen att motionen är besvarad.

12,7 MOTION OM STÄDNING AV OMRÅDET
Motion till Björnö MSV ekonomiska förenings årsmöte
Motion angående nedskräpning av gemensamma ytor
Under ett antal år har diverse företag "annonserat" på telefonstolpar brevlådor och andra tillgängliga
ytor. Många företag skyltar sitter uppe i åratal och förfular området.
Jag som enskild kan naturligtvis ta ner skyltarna på min tomt och i närområdet och är också villig att
hjälpa till att ta ner de skyltar som sitter uppe i dag.
Men skall man få stopp på skyltuppsättningarna i det långa loppet bör en juridisk person som MSV
sända en faktura för uppstädningen och ett brev om att i vårt område är det skyltförbud.
Vill man annonsera har vi utmärkta anslagstavlor som är tillgängliga för alla.
Mitt förlag är att styrelsen verkar för att vårt område blir städat från reklamskyltar.
Ingarö den 25 februari 2011
Göran Dahlstrand
Styrelsens bedömning
Styrelsen anser inte att de skyltar om exempelvis trädfällning, vedförsäljning, takskottning etc. är
störande för vår gemensamma miljö. De är dessutom ofta uppsatta på telefon- och elstolpar vilka inte
tillhör MSV.
Våra anslagstavlor är däremot ej avsedda för reklam och kan således ej komma ifråga för detta
ändamål.
Styrelsens förslag till beslut
Att motionen avslås.
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13. BESLUT OM STADGEÄNDRING
Vid årsmötet 2010 antog stämman det då framlagda förslaget till nya stadgar, emellertid med beslut
om viss ändring i texten. Styrelsen har ändrat i texten i enlighet med beslutet.
Styrelsens förslag till beslut är att årsmötet antar de nya stadgarna med nedanstående text, och att de
därmed träder ikraft vid detta årsmöte.

Justering av texten i stadgarna i enlighet med årsmötet 2010.
§2
•Föreslagen text
•§2 Föreningens ändamål är att främja
medlemmarnas intressen genom att förvalta
och sköta de mark-, strand- och vattenområden
som föreningen äger, i syfte att befrämja
områdenas natur och rekreationsvärden.
•Föreningens fasta egendomar får inte
avyttras.

Ny text enligt årmöte 2010
§2 Föreningens ändamål är att främja
medlemmarnas intressen genom att förvalta
och sköta de mark-, strand- och vattenområden
som föreningen äger, i syfte att befrämja
områdenas natur och rekreationsvärden.
Föreningens fasta egendomar får inte
avyttras utan beslut därom på 2 av
varandra följande stämmor med 2/3
majoritet av de röstberättigade.

Utdrag ur årsmötesprotokoll 2010-04-15 § 14
Den fetstilade stilen i meningen ändras till: Föreningens fasta egendom får inte avyttras utan beslut
därom på 2 av varandra följande stämmor med 2/3 majoritet av de röstberättigade.

§3
§3 Ansökan om inträde i föreningen skall
lämnas skriftligen till styrelsen som skall pröva
ansökan. Som medlemmar i föreningen kan
endast ifrågakomma lagfarna ägare
•till fastigheter som har sitt ursprung i
stamfastigheten Björnö 1:4 . För varje
fastighet kan endast förekomma ett
medlemskap

§3 Ansökan om inträde i föreningen skall
lämnas skriftligen till styrelsen som skall pröva
ansökan. Som medlemmar i föreningen kan
endast ifrågakomma lagfarna ägare
•till fastigheter som har sitt ursprung i
stamfastigheten Björnö 1:4 . Även fastigheten
Björnö 1:5 ingår i föreningen. För varje
fastighet kan endast förekomma ett
medlemskap

Utdrag ur årsmötesprotokoll 2010-04-15 § 14
Texten kompletteras med: Även fastigheten björnö 1:5 ingår i föreningen.
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§7
•§7 Utöver insatsen har medlem att erlägga en
årlig driftsavgift vars storlek fastställes av
årsmötet. Denna driftsavgift skall vara lika för alla
medlemmar och uppgå till maximalt 1000 kr.
•Medlem ska ersätta föreningen för
betalningspåminnelser. Sådan ersättning får
högst utgå med det belopp som från tid till annan
är medgiven enligt lag

. •§7 Utöver insatsen har medlem att erlägga
en årlig driftsavgift vars storlek för
nästkommande mandatperiod (tiden mellan
årsmötena) fastställes av årsmötet.
•Denna driftsavgift skall vara lika för alla
medlemmar och uppgå till maximalt 1000 kr.
•Medlem ska ersätta föreningen för
betalningspåminnelser. Sådan ersättning får
högst utgå med det belopp som från tid till
annan är medgiven enligt lag

Utdrag ur årsmötesprotokoll 2010-04-15 § 14
Texten med fetstil skall bort. Första meningen blir då: Utöver insatsen har medlem att erlägga en
årlig driftsavgift vars storlek fastställes av årsmötet.

§8
•§8 Föreningens styrelse skall ha sitt säte i
Värmdö kommun och bestå av lägst tre och
högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
Ordförande väljs av föreningsstämman för ett
år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter
väljs av föreningsstämman för en tid av två år
räknat från ordinarie föreningsstämma ena året
t.o.m. ordinarie nästnästföljande
föreningsstämma. Vid fyllnadsval väljes
ledamot för ett år. Som styrelseledamot får
väljas såväl medlem i föreningen som
familjemedlem till föreningsmedlem under
förutsättning att han/hon är skriven på samma
adress som medlemmen.
•Styrelsen konstituerar sig själv vad det gäller
arbetsuppgifter utöver ordförandeposten.
Styrelsen sammanträder på ordförandens
kallelse och är beslutsmässig då antalet
närvarande motsvarar minst hälften av antalet
ordinarie ledamöter.

§8 Föreningens styrelse skall ha sitt säte i
Värmdö kommun och bestå av lägst tre och högst
sju ledamöter med högst tre suppleanter.
Ordförande väljs av föreningsstämman för ett år.
Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av
föreningsstämman för en tid av två år, räknat från
ordinarie föreningsstämma ena året t.o.m.
nästnästföljande ordinarie föreningsstämma.Vid
fyllnadsval väljes ledamot för ett år .Som
styrelseledamot får väljas såväl medlem i
föreningen som familjemedlem till
föreningsmedlem under förutsättning att han/hon
är skriven på samma adress som medlemmen.
Styrelsen konstituerar sig själv vad det gäller
arbetsuppgifter utöver ordförandeposten.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse
och är beslutsmässig då antalet
närvarande motsvarar minst hälften av antalet
ordinarie ledamöter.

Utdrag ur årsmötesprotokoll 2010-04-15 § 14
I 2:a stycket ändras ordningsföljden av två ord. Texten blir då: Ordförande väljs av
föreningsstämman för ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för
en tid av två år, räknat från ordinarie föreningsstämma ena året t.o.m. nästnästföljande ordinarie
föreningsstämma.
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Forts § 8

Forts § 8

Begärs sammanträde av minst två
styrelseledamöter skall sådant utsättas.
Som styrelsens beslut gäller det beslut som
mer än hälften av de tjänstgörande
ledamöterna röstar för eller, vid lika
röstetal, den mening som ordföranden
biträder.
•Är styrelsen inte fulltalig, skall de som
röstar för beslutet dock utgör mer än en
tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.
•Styrelsen äger ej rätt att pantsätta föreningens
fasta egendom eller teckna avtal längre tid än
tre år och med sedvanliga villkor. I inget fall
får det innebära att besittningsskydd
uppkommer såvida icke beslut härom tagits
på ordinarie eller extra föreningsstämma.

Begärs sammanträde av minst två
styrelseledamöter skall sådant utsättas.
Som styrelsens beslut gäller det beslut som
mer än hälften av de tjänstgörande ledamöterna
röstar för eller, vid lika röstetal, den mening
som ordföranden biträder.
•Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar
för beslutet dock utgör mer än en tredjedel av
hela antalet styrelseledamöter.
Styrelsen äger ej rätt att pantsätta
föreningens fasta egendom eller teckna avtal
omfattande längre tid än fram t.o.m.
nästkommande ordinarie föreningsstämma,
såvida icke beslut härom tagits på ordinarie
eller extra föreningsstämma. I inget fall får
det innebära att besittningsskydd uppkommer
såvida icke beslut härom tagits på ordinarie
eller extra föreningsstämma.

Utdrag ur årsmötesprotokoll 2010-04-15 § 14
Sista stycket i § 8 förslag, om att styrelsen ska få teckna avtal upp till tre år, ska utgå och det
innebär att den gamla skrivningen finns kvar, om att styrelsen endast får teckna avtal fram till
nästa ordinarie föreningsstämma såvida icke beslut härom tagits på ordinarie eller extra
föreningsstämma.

§ 17
•§ 17 Vid föreningens upplösning ska de
behållna tillgångarna fördelas mellan de vid
beslutet om föreningens trädande i likvidation
kvarvarande medlemmarna i proportion till
erlagt indexerat insatskapital.

•§ 17 Vid föreningens upplösning ska de
behållna tillgångarna fördelas mellan de vid
beslutet om föreningens trädande i
likvidation kvarvarande medlemmarna.

Utdrag ur årsmötesprotokoll 2010-04-15 § 14
Texten ändras till den text som skickades ut till förra årsmötet, och den lyder då:
Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid beslutet om
föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna.
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NYA STADGAR FÖR BJÖRNÖ MSV EKONOMISK FÖRENING
Revideringsförslag till årsmöte 2011-04-14
§1

Föreningens firma är Björnö MSV Ekon. För. nedan kallad MSV eller föreningen.

§2

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att förvalta
och sköta de mark-, strand- och vattenområden som föreningen äger, i syfte att befrämja områdenas natur och rekreationsvärden. Föreningens fasta egendomar får inte
avyttras utan beslut därom på två (2) av varandra följande stämmor med 2/3 majoritet av de
röstberättigade.

§3

Ansökan om inträde i föreningen skall lämnas skriftligen till styrelsen som skall
pröva ansökan. Som medlemmar i föreningen kan endast ifrågakomma lagfarna ägare
till fastigheter som har sitt ursprung i stamfastigheten Björnö 1:4 . Även fastigheten Björnö 1:5
ingår i föreningen. För varje fastighet kan endast förekomma ett medlemskap.

§4

Sedan ansökan bifallits och sökanden erlagt fastställd insats eller påbörjat en delbetalning enligt § 5 är hon/han medlem. Andelsbevis skall erhållas så snart full likvid
erlagts.

§5

Insatsen för varje medlem skall motsvara dagsvärdet av insatsen vid föreningens
bildande år 1998 , kronor 3 400, uppräknat enligt index för prisutvecklingen ,
konsumentprisindex , basår 1980 och indextal 256,9. Insatsen kan efter överenskommelse
med styrelsen uppdelas på flera delbetalningar. Medlem kan inte erlägga högre insatsbelopp än sin medlemsinsats.

§6

Andel i föreningen skall överlåtas på den som genom köp, byte, gåva eller arv
förvärvat äganderätten till fastigheten för vilken andelen är tecknad. Den som sålunda
övertar andel är skyldig att med iakttagande vad som angivits i § 3 ansöka om inträde
senast sex månader efter förvärvet.

§7

Utöver insatsen har medlem att erlägga en årlig driftsavgift vars storlek fastställes av årsmötet.
Denna driftsavgift skall vara lika för alla medlemmar och uppgå till maximalt 1000 kr. Medlem
skall ersätta föreningen för betalningspåminnelser. Sådan ersättning får högst utgå med det
belopp som från tid till annan är medgiven enligt lag.

§8

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Värmdö kommun och bestå av lägst tre
och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
Ordförande väljs av föreningsstämman för ett år. Övriga styrelseledamöter och
suppleanter väljs av föreningsstämman för en tid av två år, räknat från ordinarie
föreningsstämma ena året t.o.m. nästnästföljande ordinarie föreningsstämma. Vid fyllnadsval
väljes ledamot för ett år.
Som styrelseledamot får väljas såväl medlem i föreningen som familjemedlem till
föreningsmedlem under förutsättning att han/hon är skriven på samma adress som
medlemmen.
Styrelsen konstituerar sig själv vad det gäller arbetsuppgifter utöver ordförandeposten.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig då antalet
närvarande motsvarar minst hälften av antalet ordinarie ledamöter.
Begärs sammanträde av minst två styrelseledamöter skall sådant utsättas.
Som styrelsens beslut gäller det beslut som mer än hälften av de tjänstgörande ledamötena röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.
Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgör mer än en tredjedel av hela
antalet styrelseledamöter.
Styrelsen äger ej rätt att pantsätta föreningens fasta egendom eller teckna avtal omfattande
längre tid än fram t.o.m. nästkommande ordinarie föreningsstämma, såvida icke beslut härom
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tagits på ordinarie eller extra föreningsstämma. I inget fall får det innebära att besittningsskydd
uppkommer såvida icke beslut härom tagits på ordinarie eller extra föreningsstämma.
§9

Föreningens böcker och räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisor och
revisorssuppleant utses av föreningsstämman för ett år i taget.

§ 10 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari- 31 december. Vinstfördelning
skall vara sådan att fritt kapital skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har
skett enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning eller fonderas.
§ 11 Kallelse till föreningsstämman skall tillställas varje medlem brevledes eller genom
e-post, på adress som anmälts till föreningen, tidigast fyra veckor före föreningsstämma och
senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma.
Övriga meddelanden till medlem lämnas på sätt som styrelsen finner lämpligt.
Styrelsen skall på lämpligt sätt och i god tid före ordinarie föreningsstämma meddela senaste
datum då motioner och anmälda ärenden skriftligen skall vara styrelsen tillhanda samt var dessa
skall lämnas. Ärende som anmälts, eller motion som inkommit efter angiven tid, kan ej beslutas
om på stämman utan behandlas endast som informationsärende.
Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) skall hållas före april månads utgång. Kallelsen skall
innehålla uppgift om mötesdag, tidpunkt och plats för mötet samt innehålla förslag till
dagordning där följande fasta punkter skall ingå. (Ordningsföljden av punkterna får ändras)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Val av ordförande för mötet och sekreterare för mötet.
Upprättande och godkännande av röstlängd (Ordningsföljd av punkterna får ändras)
Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän som även skall fungera som rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar.
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt fastställd balansräkning..
Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Behandling av inkommande motioner.
Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande mandatperiod.
Val av ordförande för nästa mandatperiod.
Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod.
Val av revisor och revisorsuppleant.
Tillsättande av valberedning med sammankallande.
Behandling av anmälda ärenden.
Övriga frågor.

.
Till kallelsen till årsmötet skall bifogas dagordning, verksamhetsberättelse inkl. balansoch resultaträkning samt förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
Till kallelsen skall vidare bifogas de motioner till årsmötet som
skriftligen inkommit till styrelsen samt styrelsens förslag till svar på dessa.
§ 12 Föreningens firma tecknas av ordföranden och en annan ordinarie styrelseledamot
i förening.
§ 13 Rösträtt utövas personligen av föreningsmedlem eller genom fullmakt. Varje medlem
äger en röst. Fullmakt får endast företes av annan medlem i föreningen eller av
fullmaktsgivarens make, sambo, barn, förälder eller dödsbo. Ingen fullmaktsinnehavare får
förete mer än tre fullmakter. Medlem som ej erlagt av årsstämma beslutade avgifter äger ej rätt
att utöva sin egen eller fullmaktsgivarens rösträtt.
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§ 14 Har medlem utträtt ur eller uteslutits ur föreningen återbetalas inte erlagd insats och
avgifter, förutom i de fall som avses i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar.
§ 15 Medlem som bryter mot stadgarna eller som skadar föreningen eller motarbetar dess
intresse eller ändamål eller som ej betalat beslutade avgifter under en tid av tre år kan efter
beslut av föreningsstämman uteslutas.
§ 16 För stadgeändring fordras minst 2/3 majoritet av de röstande vid två på varandra
följande ordinarie eller extra föreningsstämmor där i kallelse framgår såväl att stadgeändring
skall behandlas som skälet härtill.
Vid kallelse till den andra stämman skall den på första stämman godkända stadgeändringen
bifogas.
§ 17 Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid beslutet om
föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna.

§ 18 I övrigt gäller reglerna i Lag (987:667) om ekonomiska föreningar.

14. ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER
Bakgrund
MSV: s årsmöte beslutade 2010 att ersättningen till styrelse och revisorer för nästkommande
mandatperiod skulle vara 14 000 kr respektive 2 000 kr exkl. sociala avgifter. Ersättningarna
fördelades sedan internt mellan ledamöterna.
Styrelsens föreslag till beslut.
Årsmötet beslutar att ersättningarna förblir oförändrade.

15. BESLUT OM DRIFTAVGIFT FÖR 2011
Styrelsens förslag till beslut
Årsmötet beslutar att driftavgiften 2011 fortsatt skall vara 350 kronor.

16. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011-2012
Åtgärder i skogen
Föreningen har haft en extra föreningsstämma 2011-03-17, där utgången av stämman ej är känd i
skrivande stund. Styrelsens fortsatta arbete runt skogsåtgärder är helt beroende av de beslut som togs
vid den stämman. Under förutsättning att styrelsens förslag vid den stämman godkändes, kommer
styrelsens arbete kretsa kring förberedelser inför åtgärderna.
Skogsvårdsgrupp
Styrelsen kommer att bilda en skogsvårdsgrupp bestående av intresserade medlemmar.
Denna grupp skall ledas av en medlem av styrelsen. Gruppen skall planera och leda mindre åtgärder i
marken i enlighet med skogsvårdsplanen.
Stigar.
En hel del av våra stigar är i behov av begränsat underhåll.
Målsättningen för stiggruppen är att under tidig vår inventera, planera och prioritera underhållet av
våra viktigaste stigar, för att därefter påbörja underhållsarbetet.
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I årets budget har totalt 27 000 kr avsatts för ändamålet.
Typiska åtgärder är att lägga ut spänger på vattensjuka områden, bredda, säkra och laga
bäckövergångar och broar, röja nedfallna träd och ta bort sly i begränsad mängd, samt markera
stigarna på en särskild stigkarta.
För allmänna stigar kan man för tillfället söka och få visst schablonbidrag för underhållet.
Här krävs dock utmärkning av stigarna som motprestation.
Det är vår avsikt att söka bidrag - där så är möjligt och önskvärt.
Viltvårdsgruppen.
Inför kommande vinter avser viltvårdsgruppen att bygga permanenta foderautomater
dels för att skydda fodret från snö och regn och dels för att påfyllning kan göras med större
tidsintervall. Det skall emellertid poängteras att utfodring endast skall ske om väderförhållandena
blir sådana att viltet inte kan finna föda på naturlig väg.
Blir således vintern mild och relativt snöfattig kommer utfodring att ske endast i mycket
begränsad omfattning. Foderautomaterna kommer att placeras så långt från tomter som möjligt
och där viltet normalt rör sig.
Beträffande eventuellt skadat vilt i våra marker skall viltvårdsgruppen fortsatt hålla en hög beredskap.
Detta kan ske pga. att gruppen består av fyra personer och att någon av dessa sannolikt alltid är
tillgänglig .Gruppen förfogar över två utbildade eftersökshundar.
Gruppen kommer även att följa utvecklingen kring dvärgbandmaskens spridning i Sverige.
För några veckor sedan slog Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) larm om att den elaka
parasiten dvärgbandmask för första gången upptäckts hos räv i Sverige. Räven eller hunden får i sig

parasiten från smågnagare. Via rävens eller hundens avföring sprids parasitens ägg i naturen.
Äggen smittar sedan gnagare och bandmasken utvecklas i djurets lever. På så sätt skapas en
rundgång i smittspridningen. Människan kan smittas vid kontakt med infekterade hundar eller
genom att äta bär eller svamp direkt från marken.
Fisketillsyn.
Tillsynen av vårt fiskevatten fortsätter som i år, med kontroll av nät och båtar.
Våra fiskeregler kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida, samt anslagna på anslagstavlor,
tillsammans med namn och telefonnummer på vår fisketillsyningsman.

Om osäkerhet råder, fråga gärna en gång för mycket än för litet.
Vi kommer också att noga bevaka utvecklingen o rekommendationer från länsstyrelsen.
Vånöbryggan.
Styrelse planerar att under 2011, säga upp avtalet med Vånö Fiskodling. Detta med anledning av att
bolaget ändrat namn till Vånö Skärgårdsliv AB och att det finns flera intressenter till nyttjande av
bryggan. Bl.a. har den nye ägaren av kiosken visat intresse av att anordna en gästbrygga och intresse
finns även från boende på Nämndö att ha tillgång till bryggan.
Avtalet med Vånö Fiskodling löper över ett år och förnyas automatisk med ett år om uppsägning ej
sker 6 månader före avtalstidens utgång. Avtalstiden räknas från 1 maj och bör då sägas upp senast
oktober 2011.
Styrelsens mål är att nå en överenskommelse där alla parter kan dra nytta av bryggan, och att bryggans
fortlevnad säkerställs.
Nya medlemmar.
En grupp i styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att försöka rekrytera nya medlemmar till
föreningen.
Valborg och midsommarfirande.
Styrelsen anser att föreningen även i år bör anordna Valborg och midsommarfirande.
Styrelsen har lagt en budget på 10 000 kr för ändamålet. Förra firandet blev dyrare än styrelsen räknat
med och kommer därför i år bevaka kostnaderna.
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Cirkus.
Om föreningen även i år får en förfrågan från Cirkus Wiktoria att använda parkeringen för uppsättande
av tält, kommer styrelsen tillmötesgå begäran.
Styrelsens förslag till beslut
Att stämman godkänner att styrelsen arbetar vidare i enlighet med den presenterade
verksamhetsplanen.
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17. BESLUT OM BUDGET FÖR 2011

Styrelsens förslag till beslut
Att godkänna styrelsens förlag till budget för 2011.
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18. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTKOMMANDE MANDATPERIOD.
19. VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER FÖR
NÄSTKOMMANDE MANDATPERIOD
20. VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT
21. TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING MED SAMMANKALLANDE
22 ANMÄLDA ÄRENDEN
23. ÖVRIGA FRÅGOR
24. MÖTET AVSLUTAS
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Valberedningens förslag till MSV-stämman 2011-04-14 att enligt
stadgarna främja medlemmarnas intressen genom att förvalta och sköta de mark-, strand- och
vattenområden som föreningen äger, i syfte att befrämja områdenas natur- och rekreationsvärden.

Personer

Tidigare val

Förslag till stämman

Ordförande, mandattid 1 eller 2 år beroende på stadgeändringen.
Johan Brauner
Vald till 2011
Omval till 2012
Ordinarie ledamöter, mandattid 2 år
Karin Egholt
Vald till 2011
Göran Danielsson
Lars Sundström
Sara Jonerin
Vald till 2012
Linnea Byström
Kjäll Appelgren
Suppleanter, mandattid 2 år
Kennet Jernheim, avgår
Bodil Eriksson
Peter Wollin

Omval till 2013

Kvarstår

Vald till 2011
Vald till 2011

En suppleantpost utgår
Omval till 2013

Revisorer, ordinarie mandattid 1 år
Staffan Hermansson

Vald till 2011

Omval till 2012

Bo Eiserman, avgår

Vald till 2011

Inga-Lill Larsson,
Nyval till 2012

Revisor, suppleant mandattid 1 år
Britt-Marie Guldbrand, avgår

Vald till 2011

Bertil Krakenberger,
Nyval till 2012

Valberedning, 1 årig mandattid
Lena Söderblom Ström, sammankallande
Gärd Hålldin Borgström
Birgitta Danielsson

Vald till 2011
Vald till 2011
Vald till 2011

Lena och Birgitta är beredda att kvarstå i valberedningen.
2011-03-06 LES.
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EGNA ANTECKNINGAR:

FULLMAKT.
Rösträtt utövas personligen eller genom fullmakt. Fullmakt får endast företes av
annan medlem i föreningen eller av fullmaktsgivarens make, maka, sambo, barn,
förälder eller dödsbo. Ingen fullmaktsinnehavare får förete mer än tre
fullmakter. Medlem som ej erlagt beslutade avgifter,,, äger ej rätt att utöva sin
egen eller fullmaktsgivares rösträtt.

Fullmakt för
Namn _____________________________________

Adress _____________________________________ Fastighet Björnö 1: ______

Att föra min talan vid årsmötet i Björnö MSV ekonomisk förening
torsdagen den 14 april 2011.
Namn __________________________________

______________________________
Underskrift

Adress _________________________________

Fastighet Björnö 1: ______

Vid delägarskap, skriv övrigas namn och underskrifter.
Namn __________________________________

______________________________
Underskrift

Namn __________________________________

______________________________
Underskrift

Namn __________________________________

______________________________
Underskrift

Namn __________________________________

______________________________
Underskrift

