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Välkommen till årsmöte 2013 
Björnö MSV ekonomisk förening  

 
Tisdagen den 2013-03-12 kl 19.00 i Brunns skolas matsal 

Registrering kl 18.30. 

 
INNEHÅLL 

  Dagordning 
  Årsredovisning 
  Förvaltningsberättelse 
  Resultat och balansräkning samt budget 
  Revisionsberättelse 
  Styrelsens förslag till verksamhet 2013 
  Motioner 
  Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 
  Övriga ärenden och bilagor 
   
  Ingarö 2013-02-20 
  Styrelsen 
_______________________________________________________________ 
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 ……..mötet i Björnö MSV ekonomisk förening 
 
…….dagen  den ………….. 
Namn __________________________________ ______________________________ 
 Underskrift 
Adress _________________________________ Fastighet Björnö 1: ______ 
Vid delägarskap, skriv övrigas namn och underskrifter. 
 
Namn __________________________________ ______________________________ 
 Underskrift 
 
Namn __________________________________ ______________________________ 
 Underskrift 
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 Dagordning 
  

1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt 
5. Godkännande av dagordning 
6. Val av två justeringsmän som även ska fungera som rösträknare 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar 
8. Revisorernas berättelse 
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
10. Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt fastställd 

 balansräkning 
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 
12. Behandling av inkomna motioner 
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013 
14. Antagande av styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013 
15. Beslut om budget för 2013 
16. Beslut om driftsavgift för 2013 
17. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer 
18. Beslut om antagande av nya fiskeregler 
19. Val av ordförande för nästkommande mandatperiod 
20. Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod 
21. Val av revisorer och revisorssuppleant 
22. Tillsättande av valberedning med sammankallande 
23. Anmälda ärenden 
24. Övriga frågor 
25. Mötet avslutas 

   
 
 
Bilagor:  Nr 1)  Valberedningen förslag. 2) Förslag till nya fiskeregler 
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7.  STYRELSENS ÅRSREDOVISNING  
 
Styrelsen för Björnö MSV ek för, orgnr 769603-6073, får härmed avge årsredovisning för 
verksamhetsåret 2012-01-01 till 2012-12-31. Föreningens resultat och ekonomiska ställning framgår 
av efterföljande resultat- och balansräkning (med tillhörande kommentarer och noter). 
 
7.1 Förvaltningsberättelse 
 
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 408 medlemmar. (408 medlemmar föregående år). 
 
Styrelsen för Björnö MSV ekonomisk förening har mellan 2012-03-08 och 2013-03-12 bestått av 
följande medlemmar. 
 
Johan Brauner, ordförande 
Göran Danielsson, vice ordförande 
Lars Persson, kassör 
Karin Waldén Egholt, sekreterare 
Lars Sundström, ledamot 
Kjell Appelgren, ledamot 
Linnéa Byström, ledamot 
 
Peter Wollin, suppleant  
Bodil Eriksson, suppleant/vice sekreterare 
 
Förutom styrelsen har föreningen olika arbetsgrupper fördelade enligt följande: 
Skogsvårdsgruppen. 6 medlemmar 
Jaktvård. 4 medlemmar 
Fiskegruppen. 4 medlemmar 
Stigar. 4 medlemmar 
Information/medlemsgruppen. 3 medlemmar 
Styrelsen har under ovanstående period haft 10 protokollförda sammanträden. Förutom dessa har 
styrelsemedlemmar träffats i de olika arbetsgrupperna, vid skogsbesiktning och planläggning. Under 
perioden har följande större ärenden behandlats: 
 
Styrelsens arbete. 
Styrelsens arbete har under våren bl.a. inriktat sig på att lösa de skattefrågor som aktualiserades vid 
förra verksamhetsårets revision. Föreningens skyldighet att redovisa moms vid bl.a. utarrendering av 
mark till parkering påpekades. 
Vid ett möte med Skatteverket våren 2012 blev det klart att MSV skulle vara momspliktigt och 
föreningen ansökte då om att bli registrerad för moms. Denna fråga är nu löst och föreningen är nu 
registrerad för moms. Föreningen är nu 100% momspliktig vilket medför att vi även får dra av moms  
på de momspliktiga utgifterna vilket är en fördel för föreningen. 
Ett annat problem kvarstod emellertid och var av en knepigare art. Föreningen har en skrivning i 
stadgarna som medför att inkomsterna från medlemsavgifterna är skattepliktiga.  
Det gäller § 7 i stadgarna där det står att ”en årlig driftsavgift ” skall erläggas. I och med detta så 
betraktar Skatteverket avgiften som som både moms- och inkomstskattepliktig. Styrelsen har därför 
övervägt att föreslå en paragrafändring där  texten driftsavgift ändras till medlemsavgift, eftersom 
medlemsavgift till ideell- eller ekonomisk förening vanligtvis är skattebefriad från både moms- och 
inkomstskatt. Emellertid efter ytterligare efterforskning, har styrelsen funnit att en sådan ändring i vårt 
fall inte med säkerhet leder till att denna moms- och inkomstskatteplikt elimineras. Vi har även funnit 
att vinsten av att, om möjligt,"få bort" skatteplikten på medlemsavgifterna är obetydlig. Därför har 
styrelsen beslutat att inte gå vidare i frågan. 
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Under förra mandatperioden sades alla föreningens ingångna avtal upp i syfte att förnya och förbättra 
innehållet i dessa. Våren ägnades åt att gå igenom gamla avtal och inleda nya förhandlingar med 
berörda parter. I det fall det behövdes, anlitades en advokat för att få avtalen juridiskt korrekta. 
Nytt avtal slöts med Ingarö Kontorstjänst AB och Vånö Skärgårdsliv AB. Vi har även slutit ett avtal 
med Björkviks Havsbad AB som innebär att de har rätt att med en flytbrygga ansluta till 
”Vånöbryggan”. 
Vid förra årsmötet uppmärksammades styrelsen och stämman på att det rådde missförhållanden i det 
företag med vilket MSV slutit avtal om arrende av parkeringen. 
Dessa missförhållanden reddes ut av KDEM AB under senvåren, varvid det gamla avtalet förlängdes 
med 2 år med automatik och i enlighet med årsmötets önskemål. 
 
Vid den extra stämma som hölls 2011-03-17 beslutades om åtgärder i enlighet med det förslag som 
styrelsen, i samråd med Skogsstyrelsen och Mellanskog, presenterade för mötet. Efter ytterligare 
genomgång av de aktuella avdelningarna, skrevs kontrakt med Mellanskog 2011-05-06. 
 
Kontraktet gällde enligt följande: 

1. Föryngringsavverkning i avdelning 5. 
2. Gallring i avdelning 17, 20, 33 samt delar av avdelning 34. 
3. Utvalda träd i avdelning 13. 

 
De åtgärder som Mellanskog genomförde under år 2011 (punkt 2 ovan, gallring av avdelning 17, 20, 
33 samt delar av avdelning 34) avlutades när Mellanskog hämtade de sista timmerstaplarna 2012-07-
11 och när limporna med ris flisades och transporterades bort i början av november 2012.  
 
Vad gäller avdelningarna 5 och 13 som återstår att åtgärda så har i skrivande stund ännu inga arbeten 
inletts. Detta på grund av att markförhållandena inte har varit de rätta. Ingen tjäle har satt sig i marken 
och under dessa förhållanden skulle skadorna i marken bli alltför omfattande. Därför avvaktas med 
dessa avdelningar tills dess att vädret är gynnsamt.  
En del kritiska frågor har framförts med anledning av den avverkning som utfördes år 2011. En har 
rört varför det blev det så mycket som togs ner på avdelning 17 (vid backen ner till Björkviks brygga). 
Orsaker till att uttaget blev större än ursprungligen planerat var friställning av ny elledning, ordna plats 
för timmerupplag samt att det visade sig att det fanns ovanligt många ruttna granar. Vidare togs i stort 
sett alla träd ner på ett par av de angränsande stora tomterna. Tomtmarken sträcker sig ca halvvägs ner 
från Drakövägen mot Björkviksvägen. Frågan om stort uttag har också gällt på delar av avdelning 20 
från Bistron söderut mot Stora Sand. Även här fanns en del ruttna granar. En gammal stor tall på 
avdelning 20 togs ner eftersom den hade en sjukdom som kallas Törskate och mottaglighet för 
sjukdomen ”går i arv” via pollen och frön. Även i Käringviken togs en stor tall med Törskate ner.       
 
MSVs Skogsgrupp - Verksamhet under år 2012 
Skogsgruppen har under perioden bestått av följande medlemmar: 
Kjell Appelgren, Lars Persson, Gösta Hellberg, Lars Claesson, Stig Lundahl och Lars Sundström. 
 
Skogsgruppen har fortsatt att röja mm enligt den plan för skogsgruppens arbete som antogs på MSVs 
årsmöte 2012. Arbetet sker med hänsyn till de naturvårdsmål och åtgärdsbeskrivningar för respektive 
avdelning som finns angivna i MSVs Skogsvårdsplan och har berört följande avdelningar:   
 
1) Avdelning 19 - Söder om parkeringen och avdelning 23 – norr om Stora Sand (Naturvårdsavtal på 
delar av avdelning 23 där åtgärder får utföras efter samråd med Skogsstyrelsen enligt avtal). 
Genomförd åtgärd - Utglesning av yngre tall samt att röja någon enstaka ful gran.  
 
2) Avdelning 8 och 14 – Vid Krokholmsvägen (nästan mitt emot Brunskärsvägen) samt vid 
Rönnskärsvägen (där avd 14 gränsar mot avd 13) samt vid stigen från Malmvägen. Genomförd åtgärd 
– Kvista grenar och röja för att få en bättre öppning in till respektive avdelning på de angivna ställena 
(bredd några meter) för att göra avdelningarna mer lättillgängliga vid fotvandring. 
 
3) Avdelning 34 och 35 - Stigen till Lilla Sand på gränsen mellan avd 34 och 35. Genomförd åtgärd – 
Kvista grenar och röja för att få stigen lättframkomlig. Enbart träd och sly nära stigen (inom ca 2 
meter från stigens mitt) har kvistats eller röjts.  
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Vidare har två åtgärder genomförts som inte fanns med i planen för år 2012: 
 
4) Avdelning 5 – norr om Brunskärsvägen och Lillskärsvägen. Innan Mellanskogs 
föryngringsavverkning av avdelning 5 måste avdelningen röjas så att Mellanskogs skördare kan ta sig 
in på avdelningen. Mellanskog förhörde sig om MSVs skogsgrupp kunde genomföra denna röjning. 
Genomförd åtgärd - MSVs styrelse beslutade att skogsgruppen skulle röja avdelning 5.  
 
5) Avdelning 33 och 34 - mellan lekplatsen och Lotsudden. På avdelningarna låg ganska grova 
stammar kvar efter Mellanskogs gallring, framkomligheten var begränsad och marken såg "risig" ut. 
Flera medlemmar klagade. Genomförd åtgärd - MSVs styrelse beslutade att stammar och ris skulle 
dras ihop av skogsgruppen och att skotaren skulle hyras in en dag för att få med rishögarna till 
flisningen. 
 
Naturinventering och Naturvårdsavtal. 
Styrelsen har av tidigare årsmöte fått i uppdrag att undersöka möjligheten att få marken 
naturinventerad. Styrelsen har undersökt möjligheterna genom kontakter med Stockholms Universitet 
och Naturhistoriska Riksmuseet. Visst intresse har funnits, men det har varit svårt att uppnå en 
slutgiltig överenskommelse. Styrelsen arbetar vidare i frågan. 
  
Viltvårdsgruppen. 
Gruppen har under perioden bestått av följande medlemmar: 
Lars Sundström, Kaj Winther Nielsen, Maria Nielsen Winther och Johan Brauner. 
 
Viltvårdsgruppen har under perioden bland annat undersökt förekomsten av eventuella 
räv- och grävlingsgryt på föreningens mark med avseende på föryngringar. 
Vidare har gruppens uppgift varit att ta hand om eventuellt trafikskadat vilt 
samt vilt som av annan orsak skadats. 
Räv 
Inget aktivt gryt har upptäckts på vår mark 
Det gryt som finns i markens norra del verkar övergivet. 
Inga föryngringar har upptäckts. 
Grävling 
Två stycken årsungar har vari synliga vid Idalen och vid Österleden. 
Dessa kommer sannolikt att försöka etablera revir under det kommande året. 
Det finns ett aktivt gryt i närheten av Idalen på vår mark. 
På vår grannmark Björnö gård har under det gångna året fötts två kullar. 
Dessa kommer troligen att försöka etablera revir och då kanske även på vår mark. 
Rådjur 
Gruppens uppfattning är att vår rådjursstam är konstant eller möjligen har 
minskat något. Om stammen har minskat kan orsakerna vara flera. 
Trafiken tar en del. Jakt bedrives på grannfastigheter samt tidigare svåra 
vintrar decimerade stammen. Många djur svalt ihjäl. 
Den senaste vintern var relativt gynnsam och stammen återhämtade sig något. 
Ett sjukt djur har varit synligt. Det hade spillning över stora delar av kroppen. 
Det går inte att fastställa om sjukdomen var tillfällig eller bestående. 
Viltvårdsgruppen har sökt djuret men inte fått kontakt med detta. 
Någon ny rapport om detta djur har inte inkommit sedan i somras. 
Älg 
Inga rapporter om närgångna älgar har inkommit under året. 
Gruppen har heller inte stött på älg i våra marker. 
Småfåglar 
Vi har kunnat konstatera en minskning av antalet småfåglar i vår mark. 
En tänkbar anledning till detta är det stora antalet kråkfåglar som finns och som 
kan ta småfågel. En annan mycket trolig anledning är det stora antalet frigående katter i vårt 
område. Den vanliga s.k. bondkatten är nummer 3 i statistiken avseende 
rovdjur som tar sin mat alternativt dödar vilt ut viltskafferiet. 
Nummer 1 i statistiken är räv. 
En förvildad och herrelös katt har under året avlivats av viltvårdsgruppen.  



Sida 7 av 23 
 
Fiskegruppen. 
Fiskegruppen har under verksamhetsperioden bestått av följande medlemmar. 
Lars Sundström, Martin Catlos, Bert-Ola Norlander och Thomas Westerlund. 
 
Gruppen har under året haft 2 möten. 
Gruppen har på uppdrag av förra årsmötet utarbetat ett förslag till nya fiskeregler vilka har 
presenterats på hemsidan, och även medföljer denna kallelse. 
Beträffande nätfiske skall detta ske enligt regler som angivits 
av Länsstyrelsen i Stockholms Län samt av Skärgårdsstiftelsen. 
Dessa regler kan erhållas av Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen. 
Minimimått på fångad fisk har föreslagits i fiskereglerna. 
Inga rapporter har inkommit avseende olaga fiske. 
 
Informationsgruppen. 
Informationsgruppen har bestått av följande medlemmar: 
Linnéa Byström, Karin Wldén Egholt och Peter Wollin. 
Infogruppen har hållit medlemsmatrikeln uppdaterad i största möjligaste mån. 
Rekryteringen av nya medlemmar fortgår. En ny medlem är på väg in i föreningen. 
Peter Wollin har varit hemsideansvarig och jobbat med kontinuerlig uppdatering av hemsidan.  
Arbete med att förnya hemsidan har påbörjats.  
 
Stiggruppen. Underhåll av stigar. 
Stiggruppen har under perioden bestått av följande medlemmar: 
Göran Danielsson, Bodil Eriksson, Kenneth Jernheim och Kjell Appelgren. 
 
Under året har Stiggruppen haft ett flertal möten för att inventera stigarna i området och fastställa 
behov av åtgärder för att förbättra framkomligheten. Utgångspunkten har varit att stigarna i området 
skall förbli naturstigar och förbättringar skall göras på större stigar för att möjliggöra att ta sig fram på 
ett enkelt sätt.  
Tre rundslingor har prioriterats: 

1. Klacknässlingan går från lekplatsen runt reningsverket 
2. Lilla Sandslingan går från Lotsudden längs stranden och svänger före parkeringen tillbaka 

längs radhusen. Olika stigar anknyter till slingan. 
3. Stora Sandslingan går från parkeringen ner till Stora Sand och vidare längs vattnet över berget 

till Björkviks brygga. Vidare längs Björkviksvägen uppför backen och in mot Drakövägen och 
vidare på MSVs mark tillbaka till parkeringsplatsen. 

 
Prioriterade stigar:  
1. Tjäringstigen från Sjögrundsvägen till Tjäringviken 
2. Per Albin-stigen från Idalsstranden till Tjäringstigen 
3. Mellanstigen från Lillsvängen-Mellansvängen till Sjögrundsvägen.  Smala korridorer längs 

tomterna (ansluter till Tjäringstigen vid Sjögrundsvägen) 
4. Klacknässtigen från Tjäringstigen till Klacknäsets busshållplats vid Klacknäsudd 
5. Östra stigen från Björkviksvägen till Västra stigen 
6. Västra stigen från Malmvägen till Rönnskärsvägen ansluter till Lostigen och ansluter vidare 

till Högholmsvägen 
7. Lostigen från Logränd till Västra stigen 
8. Björnö Gårdsstigen från Krokholmsvägen via Österleden till Busshållplats Björnö Gård 

 
I samarbete med Skogsgruppen har slingor och stigar rensats från nedfallna träd, grenar och gjorts 
framkomliga. På Tjäringstigen har spångar lagts ut på blöta passager på två ställen. Tre broar har bytts 
ut (Klacknässtigen, Lostigen, Västra stigen vid Lostigskorset), tre nya broar har lagts ut, varav två vid 
Högholmsvägens övre del, dels i riktning mot Lostigen och dels mot skogen/kraftledningen) samt en 
ny bro vid Hemmossen (Västra stigen vid Rönnskärsvägens östra sida). 
Vägvisare till stigarna har producerats och satts upp på lämpliga platser. Stigarna finns inlagda på 
kartblad som kommer att läggas upp på MSVs uppgraderade hemsida för medlemmar.  
Stiggruppen har också börjat en inventering av sträckningar av diken på MSVs mark under senare 
delen av året.  
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Vånöbryggan. 
Styrelsen har under våren fortsatt förhandlingar med Vånö Skärgårdsliv AB och Björkviks Havsbad 
AB, ägare till Bistro Björkvik, om nyttjandet av ”Vånöbryggan”. Föreningen fick bygglov att lägga ut 
en flytbrygga i anslutning till den befintliga bryggan. Vi ingick ett avtal med Björkviks Havsbad AB 
som innebar att de på egen bekostnad skulle anlägga, underhålla och sköta drift och ordning av 
flytbryggan, dess förankring och förbindelse med befintlig brygga. Bryggan skall användas för 
tilläggning av båtar för besök på Bistro Björkvik. Björkviks Havsbad AB står för alla risker för 
anläggningen, underhåll, drift och ordning jämte säkerhet som rör flytbryggan. Björkviks Havsbad AB 
har även iordningställt den del av befintlig brygga som ansluter till stranden. Avtalet som tecknades 
den 1 juni 2012 löper till och med den 30 maj 2015. Björkviks Havsbad AB betalar ingen hyra under 
denna period. 
Vånö Skärgårdsliv AB hade tidigare ett avtal med föreningen där de hade dispositionsrätt till bryggan 
gentemot att de skötte bryggans underhåll. Vi ansåg att detta avtal var lite vagt på så sätt att det kunde 
tolkas olika om vad som var ”underhåll”. Bryggan var i stort behov av en större renovering för att 
säkerheten skulle upprätthållas. Styrelsen beslöt därför att renovera bryggan i egen regi och anlitade 
samma företag som renoverade Björkviks Båtklubbs anläggning. Fördelen med detta var att de redan 
var på plats och därmed innebar det inga extra kostnader för uppstart. Kostnaden för en 
totalrenovering uppgick till 64 000 kronor exklusive moms. 
Efter förhandlingar med Vånö Skärgårdsliv AB tecknades ett nytt 1-årsavtal där de i fortsättningen hyr 
bryggan till en kostnad av 5 000 kronor per år exklusive moms. Uppsägning av avtalet skall ske 6 
mån. före avtalstidens utgång annars fortlöper avtalet ytterligare 1 år. I avtalet sägs även att 
föreningens medlemmar skall ges möjlighet att utan kostnad temporärt utnyttja bryggan i mån av plats 
och efter överenskommelse med Vånö Skärgårdsliv AB. Detta med tanken att vi ska kunna ge 
medlemmarnas gäster en möjlighet att med båt gästa oss. I övrigt skall Vånö Skärgårdsliv AB sköta 
ordningen på bryggan och även svara för att upplåta och anvisa plats åt andra skärgårdsbor. 
 
Utarrendering av mark. Parkeringen. 
Marken invid Stora Sand har även denna säsong arrenderats och skötts av KDEM AB. Marken har 
även i år utnyttjats till parkering. Den regniga och kalla sommaren har inneburit att den ej varit så 
välbesökt och därmed har intäkterna varit sämre än något annat år. Även denna säsong har bajamajor 
varit utplacerade och städning har genomförts med jämna mellanrum. 
 
Fyrhjulingar och andra motorfordon. 
Styrelsen tror sig ha uppmärksammat att förekomsten av motorfordon i marken har avtagit. 
Stenar har lagts ut på strategiska platser vilket möjligen har försvårat framfarten. 
 
Valborg och midsommar. 
Firades traditionsenligt, och med stor uppslutning, genom MSV:s försorg i samverkan med KDEM 
AB - Valborg i Kärringviken med brasa, sång och ett betydligt mindre fyrverkeri än föregående år och 
Midsommar på parkeringen vid Stora Sand, med majstång, musik, lekar och lotteri etc.  
 
Björkviks brygga. 
Styrelsen har fortsatt att följa utvecklingen vid Björkviks brygga. 
. 
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EKONOMI 
 
Föreningens ekonomi är god. 
 
Skatteverket meddelade 2012-06-07 att föreningen registrerats till moms med skattskyldighet from 
2012-01-01 (100% momsplikt). Det innebär att nettot av flertalet intäkter numera är exklusive moms. 
Av medlemsavgiften på 300 kr är således 60 kr moms och 240 kr intäkten till föreningen. Flertalet 
kostnader har minskat på motsvarande sätt eftersom de också är momsbelagda. Observera att budgeten 
för 2012 liksom utfallet 2011 i rapporterna nedan däremot är inkl. moms.     
 
Intäkter. 
Medlemsintäkterna 97 920 kr exkl moms är i nivå med budgeten inkl moms, 122 100 kr. 
Av arrendeintäkterna, 30 940 kr, är 25 940 kr från parkeringen och 5 000 kr från Vånöbryggan. 
Eftersom avtalsläget var oklart när budgeten togs fram hade ingen av dessa poster budgeterats. 
Markhyra vid filminspelningar har inbringat 13.500 kr av de totala sidointäkerna på 14 972 kr.   
En budgeterad intäkt från Vattenfall på 37 000 kr som ersättning för nedgrävning av ledningar blev 
däremot inte verkställd  som väntat under 2012. Det samma gäller en budgeterad skogsintäkt på 
40 000 kr från Mellanskog eftersom avverkningen inte kunnat slutföras under år 2012.  
 
Utgifter. 
Utfallet på rörelsekostnader hamnade på en lägre nivå än budgeterat. Störst kostnad har under år 2012 
rört stigarna, bla för alla spänger som har lagts ut. 
Föreningens kostnader är i stort sett enligt budget med undantag för advokatkostnaden som inte 
budgeterats. I samband med omförhandling mm av avtal anlitades advokat (konsultarvoden 26 400 
kr). 
Den omfattande renoveringen av Vånöbryggan ökar avskrivningarna med 4 267 kr (64 000 kr på 15 
år). 
Skatter - Skatteverket har i omprövningsbeslut 2012-04-03 avseende taxeringen för inkomståret 2010 
meddelat att föreningens driftsavgifter är skattepliktiga och därmed vidhållit tidigare beslut i frågan. 
Kostnader för inkomstskatt avseende inkomståren 2009-2011 har ej reserverats i resp årsbokslut. 
Dessa skattekostnader har kostnadsförts i 2012 års resultaträkning med 19 409 kr (avseende 
inkomståret 2011)  resp med 24 765 kr (avseende inkomståren 2009-2010). 
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7.2 Resultaträkning för 2012 
 
 HELA ÅRET 2012 TOTALBUDGET 2012 BOKSLUT 2011 
RÖRELSEINTÄKTER 
Intäkter     
3110 Medlemsavgifter, exkl moms 97 920 122 100 142 100 
3150 Arrende intäkter 30 940 0 51 427 
3690 Övriga sidointäkter 14 972 37 383 0 
3695 Skogsintäkter 0 40 000 13 300 
Summa intäkter   143 832 199 483 206 827 
 
 
RÖRELSEKOSTNADER 
4130 Kostnader skog -4 331 -8 000 -2 506 
4140 Strand/vatten/fiske 0 -8 000 0 
4150 Kostnader parkering -3 124 -10 000 -7 610 
4160 Kostnader stigar -13 069 -25 000 -150 
4170 Viltvård -1 502 -8 000 -6 379 
Summa direkta kostnader -22 026 -59 000 -16 645 
 
Föreningens kostnader 
5010 Lokalhyra -880 -2 000 -3 000 
5090 Möteskostnader -498 -1 500 -1 203 
5192 Försäkringar -3 094 -3 200 -3 033 
5991 Evenemang -8 000 -10 000 -10 000 
6110 Kontorsmatriel -421 -6 000 -5 411 
6150 Tryck/utskr+distribution -5 973 -9 000 -8 672 
6230 Datakommunikation -393 -400 -243 
6250 Porto -4 497 -10 000 -10 346
  
6410 Ekonomisk förvaltning -18 461 -22 000 -19 618 
6411 Administration, styrelseomkostn -10 283 -5 000 -7 038 
6430 Medlemsregister underhåll -4 620 -6 000 -10 588 
6440 Bolagsverket, uppdateringar -972 -1 000 -900 
6450 Kurser och utbildning 0 -4 000 -3 625
  
6550 Konsultarvoden -26 400 0 0 
6570 Bankkostnader samt postbox -4 060 -3 000 -2 600 
6590 Övriga externa tjänster -460 -6 000 -1 688 
Summa föreningens kostnader -89 012 -89 100 -88 263 
 
Förvaltningskostnader 
7221 Styrelsearvoden -20 000 -20 000 -14 000 
7223 Revisionsavgifter -2 000 -2 000 -2 000 
7510 Sociala avgifter -4 746 -7 260 -2 186 
Summa kostnader för förvaltning -26 746 -29 260 -18 186 
 
Avskrivningar 
7820 Avskrivningar brygga -4267 0 0 
7830 Avskrivningar maskiner -5 571 -5 600 -5 571 
Summa avskrivningar -9 838 -5 600 -5 571 
 
Finansiella poster 
8310 Ränteintäkter 950 2 000 331 
8410 Räntekostnader -3 510 -4 300 -4 432 
8423 Räntekostnader för skatter o avgifter -129 0 -259 
Summa finansiella poster -2 689 -2 300 -4 359 
 
Bokslutsdipositioner 
8886 Återföring naturvårdsavtal 3 300 0 0 
Summa bokslutsdispositioner 3 300 0 0 
 
RESULTAT före skatt -3 179 14 223 73 802 
 
Skatter 
8910 Skatt tax 2012, föregående år -19 409 0 0 
8920 Skatt tax 2010+2011 -24 765 0 0 
Summa skatter -44 174 0 0 
 
ÅRETS RESULTAT -47 353 14 223 73 802 
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7.3 Balansräkning för 2012 
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NOTER 
 
Värderingsprinciper 
Avskrivningar på föreningens inventarier har skett enligt: 
 Inventarier, röjsåg samt motorsåg 3 års avskrivning 
 Brygga 15 års avskrivning 
 
Markvärdet är inte föremål för avskrivning och har ej heller åsatts något taxeringsvärde. 
 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Konto 1228-1229 Avskrivningar     2012-12-31  2011-12-31 
Ackumulerade avskrivningar     -5 571  0 
Årets avskrivning     -9 838  -5 571 
     -15 409  -5 571 
        
Konto 3690, Övriga sidointäkter        
Utfakturerade intäkter     13 500  0 
Markersättning från Vattenfall     1 320  0 
Förseningsavgifter     152  0 
     14 972  0 
        
        
        
Förutbetalda kostnader o upplupna 
intäkter        

Uppbokad intäkt från Mellanskog     10 000  10 000 
Förskottsbetald Webbavgift     0  97 
Strandskyddsdispens vidarefakturerat 
Björkviks Havsbad     4 900  0 

     14 900  10 097 
        
Upplupna kostnader        
Upplupna styrelsearvoden     20 000  14 000 
Upplupna revisionsarvoden     2 000  4 000 
Upplupna sociala avgifter å ovan     6 000  4 000 
     28 000  22 000 
        
Mervärdeskatt        
Utgående moms å intäkter     35 590  0 
Ingående moms å kostnad     -40 614  0 
Fordran av moms     -5 024  0 
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8.   REVISORERNAS BERÄTTELSE 
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11.  FRÅGA OM STYRELSENS ANSVARSFRIHET FÖR DEN TID SOM 

REDOVISNINGEN AVSER 
 
12. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER 
 
12,1  ANGÅENDE VASSRUGGE VID LILLA SAND 
 
Motion 
  
Eftersom Lilla Sand alltid har varit en naturstrand med tillhörande vassrugge där olika sjöfågelungar 
kunnat söka skydd när de varit utsatta för måsar och andra rovfåglar har vi förutsatt att ruggen skulle 
vara kvar. 
Den är nu avverkad. Tillsammans med tång och annat som flyter iland ligger allt hoprafsat i högar på 
stranden.  
Vem tar nu hand om högarna på stranden? 
. 
Tänk på fågellivet och låt Lilla Sand få växa tillbaka till naturstrand igen. 
Det finns gott om plats för badande gäster ändå. 
Mitt förslag är att utrensningen av vassruggen och stranden stoppas. 
 
Med vänlig hälsning 
Birgit Lidberg  
Slingerstigen 51 
 
 
Styrelsens bedömning 
Den åtgärd som beskrivs i motionen har utförts under ett flertal år och skett på frivillig basis av 
medlemmar i föreningen. Den har varit sanktionerad av tidigare styrelser och varit populär bland 
flertalet medlemmar. Målet har varit att begränsa ruggens utbredning. 
Styrelsen har verkat för att bilda olika arbetsgrupper som skall tillgodose de behov som finns för att 
sköta våran mark. Stränderna har genom åren skötts och städats genom avtal med den entreprenör som 
har arrenderat parkeringen vilket har varit till belåtenhet. 
Styrelsen har haft planer på att bilda en ny grupp som skall inrikta sig på våra stränder. Planerna har 
aktualiserats med anledning av ovanstående motion. Gruppen skall bestå av minst 3 medlemmar, men 
gärna fler. Gruppens första uppdrag blir att utarbeta en skötselplan för hur vi ska sköta våra stränder. 
Denna plan skall presenteras för årsmötet 2014. Vi hoppas på att det finns intresse från våra 
medlemmar att delta i detta arbete. 
 
Styrelsens förslag till beslut 
Att årsmötet avslår motionen, och att mötet ger styrelsen i uppdrag att bilda en strandgrupp som ser 
över skötseln av våra stränder. 
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12,2  ANGÅENDE DIKEN INOM FASTIGHETEN 
 

 
 
Styrelsens bedömning. 
Bakgrund: 
Styrelsen avslog förra årets motsvarande motion, men med rekommendationen att fortsätta 
kartläggningen av våra dräneringar, samt att om möjligt fastställa ansvarsfördelningen mellan MSV 
och enskilda tomtägare vid dräneringsproblem och lägga fram den i form av en ”policy”, vilket 
årsmötet godkände. 
 
Styrelsen har därför under året följt vattenavrinningen på vår mark,  i stort kartlagt dragningen av 
diken och nedlagda rör, samt varit i kontakt med berörda myndigheter för att söka fastställa 
ansvarsfrågan.  
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Fastställande av ansvar: 
Det har inte gått att enkelt och entydigt fastställa ansvaret för uppkomna vattenproblem då dränering 
och dagvatten från angränsande fastigheter - som i vårt fall - finns med i bilden.  
Detta i huvudsak då ingen tidigare offentlig reglering har skett.  
Olika myndigheter och konsulter hänvisar istället till att man kan/bör ansöka om och genomföra en 
”förrättning” i ärendet för att säkra ansvar och ansvarsfördelning. 
Ansökan om förrättning kan göras hos länsstyrelsen, men rekommendation har gjorts att använda  
jordbruksverket, där mer kompetens skall finnas.  
Intressenter i vårt fall skulle då förutom MSV vara de direkt berörda tomtägarna över vars tomter 
dränering sker. I det aktuella motionsfallet, med dräneringen från och över Björnö Malmen, innebär 
det MSV samt ca 8 direkt berörda tomtägare nedströms och möjligen en uppströms. Motsvarande 
gäller för de övriga dräneringssystemen i området, även om likvärdigt resonemang borde föreligga 
även där.   
Kostnaden för en förrättning betalas av den som anhåller om förrättningen.  
I vårt fall har summan 35 000 nämnts. Men även 50,000 +/- 15,000. 
 
Styrelsens bedömning av problemsituationen: 
Styrelsens bedömning i ärendet är att vattenproblemen på tomten i huvudsak beror på: 
att det de senaste åren har varit ovanligt stor nederbörd 
att tomten ifråga ligger lågt och har liten fallhöjd/lutning. 
att tomten gränsar till ett delvis sankt område (MSV´s mark)  
att någon naturlig dränering av tomten inte tycks föreligga förutom genom dräneringsrören. 
Samt att det inte beror på: 
att MSV utfört åtgärder på sin mark som förändrat vattenavrinningen (inget gjorts) 
att rotinträngning o dylikt kraftigt nedsatt avrinningen nedströms. (röret fylls ej) 
att lösningar av problemet därför troligen måste vara en kombination av åtgärder 
att lägga ner rör för att minska belastningen på tomten – men dessutom 
att tydligt höja och samtidigt dränera tomten  
att något höja fallhöjden i bakkant genom dämning ( vilket inte MSV skulle motsätta sig) 
 
Styrelsens bedömning av ansvar och slutligt svar: 
Styrelsen bedömer att MSV under rådande förhållanden inte är betalningsansvarig för uppkomna 
problem nedströms MSVs mark och därmed inte för kostnader på fastigheten 1:275. 
PGA höga och i dagsläget osäkra förrättningskostnader anser styrelsen att MSV inte har anledning att 
starta en förrättning.  
Styrelsen ämnar däremot att slutföra dokumentationen av dräneringssystemen och om möjligt skapa 
ett detaljerat kartunderlag.  
Styrelsen tycker inte att det i dagsläget finns anledning att starta en separat arbetsgrupp för 
dräneringsproblem utan styrelsen avser att bevaka sådana frågeställningar i det dagliga styrelsearbetet. 
 
Styrelsens förslag till beslut. 
Att årsmötet avslår motionen 
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13. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2014 
 
Styrelsen. 
Styrelsen har påbörjat arbetet med att försöka få till stånd ett nytt avtal med KDEM AB gällande 
parkeringen. Det gamla avtalet bör kompletteras och förnyas. Vi hoppas att det nya avtalet skall vara 
avklarat i god tid inför säsongen 2013. 
I övrigt kommer arbetet mestadels att skötas i de olika grupperna. I varje grupp ingår en 
styrelsemedlem som leder arbetet och rapporterar till styrelsen där de olika frågorna behandlas på 
styrelsemötena. Vi i styrelsen ser gärna att dessa grupper kan rekrytera nya medlemmar som är 
intresserade av att delta i föreningens arbete. Är Du villig att arbeta i någon av grupperna så anmäl Dig 
till respektive grupp. 
Vi har även planer på att bilda en ny grupp som skall inrikta sig på våra stränder. 
Gruppen skall bestå av minst 3 medlemmar, men gärna fler. Gruppens första uppdrag blir att utarbeta 
en skötselplan för hur vi ska sköta våra stränder. Denna plan skall presenteras för årsmötet 2014. Vi 
hoppas på att det finns intresse från våra medlemmar att delta i detta arbete. 
 
Skogsvårdsgruppen. 
Förslag till plan för skogsgruppens arbete år 2013 och 2014 
Eftersom skogsgruppens arbete bygger på frivilliga insatser och arbetet är väderberoende är det svårt 
att exakt ange vad som kan utföras under ett visst år. Skogsgruppen har därför valt att i planen ta med 
åtgärder som väntas bli genomförda år 2013 eller 2014. Åtgärderna upptas nedan i avdelningsordning, 
som inte är det samma som planerad genomförandeordning. I vilken tidsordning skogsgruppen tar sig 
an planerade åtgärder bestäms av väder, vilka som kan arbeta en viss dag etc.   
 
Avdelning 12 – Mellan Krokholmsvägen och Björkviksvägen, i anslutning till Östra stigen. 
Åtgärdsförslag – Glesa ut i täta grupper med unga tallar. Anges i MSVs Skogsvårdsplan.    
 
Avdelning 19 - Mellan tennisbanan, parkeringen och Stora Sand. Åtgärdsförslag – Utglesning av de 
yngre tallarna till c:a 2 m mellan stammarna. Anges i MSVs Skogsvårdsplan. 
 
Avdelning 20 - Mellan Björkviks brygga och berget mot Stora Sand. Åtgärdsförslag – Förbättra 
framkomligheten på stigar inom avdelningen och på berget mot Stora Sand.  
 
Avdelning 23 – norr om Stora Sand (Naturvårdsavtal på delar av avdelning 23 där åtgärder får utföras 
enligt erhållet samråd med Skogsstyrelsen). Åtgärdsförslag – Fortsatt utglesning av yngre tall samt att 
röja någon enstaka ful gran. Anges i MSVs Skogsvårdsplan. 
 
Avdelning 29 och 32 – söder om Klacknäsvägen. Åtgärdsförslag – Utglesning där det är för stamrikt 
för att på sikt skapa nya jättetallar. På sina ställen är det bara någon decimeter mellan tallar med 
diameter 2-5 cm. Röjning av tidigare gallrad del av avdelning 29. Åtgärden anges i MSVs 
Skogsvårdsplan.  
 
Avdelning 33 – söder om vägen mellan reningsverket och lekplatsen. Åtgärdsförslag – Utglesning av 
främst gran, friställning av stora vackra träd. Anges i MSVs Skogsvårdsplan. 
 
Avdelning 33 – mellan reningsverket och Lotsudden. Åtgärdsförslag – Följa upp den röjning och 
utglesning som gjordes år 2012, ytterligare svag utglesning av främst gran, friställning av stora vackra 
träd. Anges i MSVs Skogsvårdsplan. 
 
Alla avdelningar - Åtgärdsförslag - Röja träd som har skadats av snöbrott samt ta bort en del av de 
stora grenar som på grund av snötrycket har brutits av främst från stora tallar. Gäller i första hand de 
snöbrott som drabbat ett mycket stort antal unga klena träd vintern 2012-2013. 
 
Alla stigar - Åtgärdsförslag – Vid behov röja sly för en god framkomlighet.  
Inför Valborg – Åtgärdsförslag – Dra grövre stammar och ris från röjda avdelningar där det behöver 
”städas”. Stammar och ris läggs på brasan.  
 
 
 
 



Sida 19 av 23 
 
Stiggruppen. 
Förslag till åtgärder. 
Under 2012 har, stiggruppen förbättrat framkomligheten för ett antal prioriterade stigar, genom 
rensning, utläggning av broar och spänger, samt uppsättning av skyltar, vilket beskrivits i 
verksamhetsberättelsen.  
Då detta har visat sig vara uppskattat av många medlemmar, vill stiggruppen under 2013, förutom 
underhåll av redan prioriterade stigar, fortsätta detta arbete genom att: 
- ytterligare knyta ihop och underhålla en del stigar så att naturliga slingor uppstår,  
ex.1 Björnö Malmen vid kraftledningsgränsen mot Långvik, där stigar ytterligare kan knytas naturligt 
mot våra vägar/ vändplaner. (Högholmsv-, Krokhoplms-, Lillskärsv-, Brunskärsvägen) 
ex.2 namngivning av en eller två befintliga stigar genom SF Granen, (om acceptabelt för SF Granen). 
- skyltning förbättras ytterligare något, där så erfordras 
- markering görs av stigen mellan Stora Sand & Björkvik (över berget / längs vattnet - på begäran) 
- skapa en något ”vildare” dragning av Västra stigen öster om Rönnskärsvägen 
- ev. namnjustera några av stigarna och göra skyltarna enhetliga och med en snyggare textning. 
- lägga in nya prioriterade stigar på stigkartan som läggs upp på hemsidans medlemsdel. 
 
Viltvårdsgruppen. 
Viltvårdsgruppen fortsätter att bevaka förekomsten av eventuella räv-och 
grävlingsgryt med avseende på föryngringar. 
Om innevarande vinter blir svår med högt snödjup och stark kyla kommer stödutfodring 
att ske till rådjur och småfåglar. 
Gruppen uppmanar fastighetsägare vilka har fruktträd på sina tomter 
att om möjligt tillse att fallfrukt tages bort så snart som möjligt. 
Detta för att minska risken att frukten drar till sig objudna matgäster såsom 
grävling, rådjur samt även älg. 
Påminnelse om detta kommer att anslås på anslagstavlorna i området. 
För att gruppen så effektivt som möjligt skall kunna ta hand om skadat vilt kommer 
åter anslag att anslås med telefonnummer till gruppens medlemmar. 
 
Fisketillsyn. 
Tillsynen av vårt fiskevatten fortsätter som i år, med kontroll av nät och båtar. 
Våra fiskeregler, om dom antas av årsmötet, kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida, samt 
anslagna på anslagstavlor, tillsammans med namn och telefonnummer till den grupp som sköter dessa 
frågor.  
Om osäkerhet råder, fråga gärna en gång för mycket än för litet.  
Vi kommer också att noga bevaka utvecklingen o rekommendationer från länsstyrelsen. 
 
Vånöbryggan. 
Styrelsen planerar inte att förändra de avtal som idag finnes mellan Vånö Skärgårdsliv AB och 
Björkviks Havsbad AB. Bryggan kommer att hyras ut under samma villkor som idag. 
 
Informationsgruppen. 
Infogruppen ska försöka nå de mäklare, som arbetar i vårt område, för att informera dessa om MSV så 
att de kontrollerar om fastigheten är medlem i MSV. De ska även kunna upplysa om föreningen för 
presumtiva medlemmar. 
Förnyelsen av hemsidan kommer att fortsätta. 
Målet är, att det på hemsidan alltid ska finnas aktuell information om det som händer i föreningen. Det 
ska finnas en ”yttre” sida med allmän information för allmänheten och särskilda sidor som är riktade 
till medlemmar där man får logga in för att se. T.ex. kartor på stigar, årsmötesprotokoll och handlingar 
mm. 
 
Valborg och midsommarfirande. 
Det är tradition i föreningen att MSV verkar för att medlemmarna kan fira valborg och midsommar. 
Det är även i år styrelsens intention att dessa helger skall kunna firas sedvanligt. 
 
Styrelsens förslag till beslut 
Att stämman godkänner att styrelsen arbetar vidare i enlighet med den presenterade 
verksamhetsplanen. 
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14. ANTAGANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL   

VERKSAMHETSPLAN 2013 
 
15. BESLUT OM BUDGET FÖR 2013 

 
Styrelsens förslag till beslut 
Att godkänna styrelsens förlag till budget för 2013 
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16. BESLUT OM DRIFTSAVGIFT FÖR 2013 
 
Vid förra årsmötet beslutades om en sänkning av driftsavgiften med 50 kr till 300 kr. 
Vad styrelsen inte då räknade med var att driftsavgiften var momspliktig. Styrelsen har övervägt att 
höja avgiften för att kompensera för momsen, men funnit att detta ej är nödvändigt.  
 
Styrelsens förslag till beslut. 
Årsmötet beslutar att driftsavgiften 2013 förblir oförändrad 300 kronor inkl. moms. 
 
17. ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER 
           
Bakgrund. 
MSV: s årsmöte beslutade 2011 att ersättningen till styrelse och revisorer för nästkommande 
mandatperiod skulle vara 20 000 kr respektive 2 000 kr exkl. sociala avgifter. Ersättningarna 
fördelades sedan internt mellan ledamöterna. 
 
Styrelsens föreslag till beslut. 
Årsmötet beslutar att ersättningarna till styrelsen och revisorer kvarstår med 20 000 kr respektive  
2 000 kr och att fördelas internt mellan ledamöterna. 
 
18. BESLUT OM ANTAGANDE AV NYA FISKEREGLER 
  
Bilaga 2 
 
19. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTKOMMANDE 

MANDATPERIOD 
 
20. VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER FÖR     

NÄSTKOMMANDE MANDATPERIOD 
 
21. VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT 
 
22.  TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING MED SAMMANKALLANDE 
 
23 ANMÄLDA ÄRENDEN 
 
Inga anmälda ärenden har inkommit. 

 
 24. ÖVRIGA FRÅGOR 

 
25. MÖTET AVSLUTAS 
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Bilaga 1 
Valberedningens förslag till MSV-stämman 2013-03-12 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 år  
Johan Brauner Vald till 2013 Omval till 2014 
   
Ordinarie ledamöter, mandattid 2 år  
Göran Danielsson 
Lars Sundström 
Bodil Eriksson 

Vald till 2013 Omval till 2015 
Omval till 2015 
Nyval som ord. till 2015 

Lars Persson 
Linnea Byström 
Kjell Appelgren 

Vald till 2014 Kvarstår 
Kvarstår 
Kvarstår 

 
Suppleanter, mandattid 2 år 
Martin Kalén 
Vakant ! 

 Nyval till 2015 
* 

 
Revisorer, ordinarie mandattid 1 år  
Ingemar Svensson Vald till 2013 Omval till 2014 
Jan Ivarsson  Nyval till 2014 
 
Revisor, suppleant mandattid 1 år 
Bertil Krakenberger Vald till 2013 

 
Omval till 2014 

      
Valberedning, 1 årig mandattid.    
Lena Söderblom Ström, sammankallande Vald till 2013 
Birgitta Danielsson   Vald till 2013 
Anders Eriksson   Vald till 2013 
 
Alla tre kan tänka sig kvarstå som valberedare. 
 
 
      
2013-02-14 LES  
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Bilaga 2 

 


