
 

 

 

 

Protokoll  
Ordinarie föreningsstämma 

Torsdagen den 21 april 2005 Stora matsalen Brunns skola kl. 19.00 

 

1. Mötet öppnas 
Föreningens ordförande Marion Kneib hälsade välkommen och öppnade mötet. 

Marion meddelade samtidigt att hon avgår ur styrelsen, då hon under 2004 avflyttat från Björnö. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Till ordförande att leda mötet valdes Bertil Krakenberger och till sekreterare valdes Lars Claesson. 

 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången. 

Personligt närvarande var 43 medlemmar. 7 fullmakter har dessutom lämnats.  

       Mötet godkände denna lista som röstlängd. 

 

4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt 
Kallelse distribuerades under v 13. Kompletterande information har distribuerats till brevlådorna här 

ute en vecka före mötet. Dessutom har utskick via e-post gjorts till anmälda e-postadresser. 

Mötet beslutade att mötet var utlyst på behörigt sätt. 

 

5. Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den föreslagna dagordningen. 

 

6. Val av justeringsmän som även ska fungera som rösträknare 
Till justeringsmän valdes Lars Bjerlow och Gösta Hellberg 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar 
Snabb genomgång av respektive underrubrik 

- skog 

- strand  

- vilt 

- vatten  

- övrigt 

- redovisningshandlingar, där Kjell de Meijere , kassör, påpekar att utdebiteringen på 

200 kr/ medlem är de enda intäkter föreningen har. 

- förvaltningsberättelse och årsredovisningen 

       Samtliga handlingar godkändes därmed av stämman.  

 

8. Revisorernas berättelse 
Föreningens revisor Håkan Jansson läste upp revisionsberättelsen och rekommenderar ansvarsfrihet. 

Stämman godkännde berättelsen. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. 

 



11. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 

Mötet Beslutade att disponera balanserade vinstmedel och årets vinst enligt styrelsens förslag så att   

1000 kronor överförs till reservfond och 128 685 kronor balanseras i ny räkning. 

 

12. Kommande aktiviteter:  
-skogsvård Ulf Wahlström redovisade styrelsens förslag! Gösta Hellberg ställde fråga om  

 stormfälld skog. Svaret är att entreprenör har uppdraget att åtgärda! Anders  

 Fogelberg undrade vad som kan göras åt brandfaran som därmed ökat. Svar:  

 styrelsen för frågan vidare till brandförsvaret!  

 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag!   

   

-viltvård Anders Fogelberg kommenterade styrelsen förslag som han tycker är märkligt. På 

  detta följde en mycket livlig diskussion för och emot en ansökan om  

 skottlossningstillstånd.  

 Ordförande sätter streck i debatten och votering är begärd av Gösta Hellberg. 

Stämman beslutar med rösterna 32 för och 12 emot att styrelsen för MSVs räkning skall söka 

skottlossningstillstånd! 

 

-vattenfrågan Inga kommentarer för övrigt. 

  

-Dykarna Frågan tas upp under Motionsbehandlingen! 

 

 

13. Fråga om ersättning till styrelse och revisorer 
Stämman beslutade att ersättning skall utgå med samma belopp som under 2004. 

 

14. Beslut om budget 

Kjell de Meijere redovisar budgetförslaget som bygger på en driftsavgift på 200 kr per medlem och år. 

Stämman beslutade att godkänna budgeten!  

 

15. Beslut om avgift 

Stämman beslutade att fastställa avgiften för år 2005 till 200 kr för medlemmar och ytterligare 100 kr 

för de som ännu ej betalt full insats! 

 

16. Val av styrelse 

Valberedningen presenterar följande förslag: 

 Ordinarie ledamöter 

 Ulf Wahlström 2006  1 år kvar av mandatperioden 

 Lars Claesson 2006 1 år kvar av mandatperioden 

 Kjell de Meijere 2005 – 07 omval 

 Svante Lundqvist 2005 – 07 nyval 

 Hans Dertell  2005 – 07  nyval 

 Johan Enoksson 2005 – 07 nyval   

 Eva Hanslin  2006 fyllnadsval 

 

 Suppleanter 

 Peter Andersson 2005 – 07  nyval 

 Eva Helmersson 2005 – 07 nyval 

Stämman beslutade med acklamation i enlighet med valberedningens förslag 

  

17. Val av revisor och revisorssuppleant 
Valberedningen föreslår: 

 Ordinarie 

 Håkan Jansson 2006 omval 

 Lisbeth Lundahl 2006 nyval 



 Suppleant 

 Willy Neij  2006 nyval 

 

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.   

 

18. Tillsättande av valberedning 
Stämman valde Magnus Helmersson, Sören Löfgren och Lena Söderblom till ny valberedning med 

Sören Löfgren som sammankallande. 

 

19. Stadgeändring första beslut efter anmälan i kallelse) 

Utskickat stadgeförslag justeras på följande punkter: 
 

 § 2 Sista meningen om fusion stryks, då den ej är relevant!  

 § 7 Ordförande väljs av stämman på 2 år! 

 

Stämman beslutade att anta föreslagna stadgar, med ovannämnda ändringar, med acklamation! 

Stadgeändringen kräver dock ytterligare ett stämmobeslut! 

20. Behandling av inkomna motioner 

1) Motion nr 1 är en fråga från Peter Andersson om dykarna, som besvaras av styrelsen, med 

kompletterande muntlig information från Ulf Wahlström. 

     Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

      

     2) Motion nr 2 är ett önskemål från Bert-Ola Nordlander om gallring av skog. 

     Stämman beslutade enligt styrelsen förslag.  

 

21. Övriga frågor 

Ulf Wahlström informerade om Vånöbryggan och de planer kommunen haft om upprustning av 

Björkviks brygga. Ö-borna vill rusta upp bryggan som är i mycket dåligt skick!  

      MSV kommer inte att ta några beslut utan ett stämmobeslut!  

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda ansvarfrågan ifall någon olycka händer p g a 

bryggans dåliga kondition. 

 

Ulf Wahlström tackade avgående styrelseledamöter för ett gott utfört arbete med en liten blomma. 

 Marion Kneib 

 Egil Ausinsch 

 Pelle Jackson 

 Torgny Mellin  

 

        Kjell de Meijere informerade/påminde om den allmänna städdag området har lördagen den 23 april. 

        Städningen avslutas med grillkorv på fotbollsplanen kl. 12.00 

        Kjell inbjöd också till sångövning inför Valborg onsdag 27/4 kl. 19:00 i Kärringviken. 

        Valborgsfirande i Kärringviken med start kl. 21.00 sharp. 

 

22. Mötet avslutas 

      Ordförande tackade alla närvarande för ett givande och konstruktivt möte 

 

Ingarö den 22 april 

 

 

Bertil Krakenberger    Lars Claesson 

Ordförande    Sekreterare 

Justeras: 

 

 

Gösta Hellberg    Lars Bjerlow 

 


