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PROTOKOLL - Ordinarie årsmöte. Björnö MSV ekonomisk förening  
Söndagen den 20 juni 2021 kl 10.00, Fotbollsplan, stora parkeringen Björnö Sandarna  
 
 
1. Mötet öppnas 

Föreningens ordförande Johan Brauner hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Beslut: Till ordförande för mötet valdes Lars Claesson och till sekreterare valdes Helena Claesson. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Lista över närvarande och fullmakter upprättades vid ingången. 48 medlemmar noterades som 
röstberättigade varav 1 genom godkänd fullmakt.  
Beslut: Årsmötet godkände röstlängden som biläggs protokollet. 

4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt 
Kallelsen gick ut under vecka 22 och handlingarna har lagts ut på hemsidan löpande under våren. 
Beslut: Mötet beslutade att stämman utlysts på behörigt sätt. 

5. Godkännande av dagordning  
Beslut: Dagordningen godkändes. 

6. Val av två justeringsmän som även ska fungera som rösträknare. 
Beslut: Till justerare och tillika rösträknare valdes Bodil Eriksson och Svante Lundquist. 

7. Framläggande av Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Ordföranden för mötet gick igenom sida 
för sida.  

8. Revisorernas berättelse 
Alla närvarande hade läst revisionsberättelsen Revisorernas berättelse lades till handlingarna. 

9. Beslut angående  

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
Beslut: Resultat och balansräkning fastställdes. 

b. Disposition av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning.  
Beslut: Årsmötet beslutade att föreningens resultat balanseras i ny räkning enligt 
förvaltningsberättelsen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar 
Beslut: Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

11. Behandling av inkomna motioner (fullständig text finns i årsmöteshandlingarna på hemsidan 
https://bjornomsv.se). Fjorton motioner har inkommit: 

1. Motion angående Höjning av parkeringsavgiften 

Beslutades att motionen avslås 

2. Motion angående Välkomsttavlor 
Beslutades efter röstning att gå på motionärens förslag att sätta upp bättre skyltar.   

3. Motion att Samla in pant i samarbete med idrottsförening 
Beslutades att avslå motionen 

4. Motion att Samla in föremål som riskerar att flyta ut i havet 
Beslutades att avslå motionen 

5. Motion att utveckla sopstationen på Lilla och Stora sand 
Beslutades att avslå motionen 
 
 

https://bjornomsv.se/for-medlemmar/dokumentarkiv/arsmoteshandlingar-och-protokoll/motioner-2021/
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6. Motion angående fåglars häckning i Kärringhamn 
Beslutades att avslå motionen samt att styrelsen uppmanas att polisanmäla alla åtgärder som 
syftar till att avsiktligt störa fåglar före, under och efter häckningssäsong. 

7. Motion att MSV utreder fördelar/nackdelar med att vi blir en officiell badplats 

Beslutades att avslå motionen  

8. Motion om extra föreningsstämmor 
Beslutades att avslå motionen 

9. Motion angående Foodtruck grupp 
Beslutades att avslå motionen  

10. Motion avseende parkering på MSV’s mark på höger sida nedför Björkviksbacken 
Beslutades att avslå motionen 

11. Motion avseende Vandringsstigar på MSVs mark 
Beslutades att motionen anses besvarad 

12. Motion avseende stränderna på MSVs mark 
Beslutades att avslå motionen 

13. Motion angående Utegym 
Beslutades att motionen anses besvarad 

14. Motion angående Fortsatt stöd till fågelhäckning i våra rekreationsskogar 
Beslutades att bevilja motionen och bevilja projektgruppen 1.500:- 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021 gicks igenom. Den fullständiga texten framgår i 
årsmöteshandlingarna. 

13. Antagande av styrelsens förslagtill verksamhetsplan 2021 
Beslut: Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021. 

14. Styrelsens förslag till budget 2021  
Alla närvarande hade läst budgeten.  

15. Beslut om budget för 2021 
Beslut: Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2021. 

16. Beslut om driftsavgift för 2021 
Beslut: Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att ingen avgift tas ut under 2021 men ger 
styrelsen mandat att vid behov kunna ta ut en utjämnande avgift i slutet på året. 

17. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer 
Beslut: Årsmötet 2016 beslöt att anpassa arvodena efter rådande prisbasbelopp, vilket mötet 
beslutade skulle kvarstå. 
Detta innebär att: Styrelsens totala arvode ska utgöras av ett prisbasbelopp. (2021 = 47.600kr) 
Revisorernas totala arvode ska utgöras av 1/10 av ett prisbasbelopp. (4.760kr) Valberedningen ersätts 
med 1.000 kr per person. 

18. Val av ordförande för nästkommande mandatperiod 
Beslut: Till ordförande valdes Johan Brauner på 1år till 2022. 

19. Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod 
Beslut: Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Till 
ordinarie ledamot omvaldes Hans Östman och Bo Johansson till 2023, Helena Claesson kvarstår till 
2022, och Elisabeth Berglund nyvaldes till 2023.  
Till suppleanter Gudrun Eriksson kvarstår till 2022 och Lena McEvenue nyvaldes till 2023. 

20. Val av revisor och revisorssuppleant 
Beslut: Till ordinarie revisorer omvaldes Henrik Atmer och Inger Cederblad. Bertil Krakenberger 
omvaldes som revisorssuppleant. Alla till 2022. 
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21. Tillsättande av valberedning med sammankallande. 
Beslutade att välja Carina Lindström (Österleden 3), Anna Persson (Högholmsvägen 20B) och Ann 
Christin Sjövall (Slingerstigen 126). Carina är sammankallande  

22. Anmälda ärenden 
Inga anmälda ärende finns. 

23. Övriga frågor  
Inga övriga frågor 

24. Mötet avslutas 
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Ingarö den 20 juni 2021 

 

 

 

Lars Claesson       Helena Claesson 
Ordförande      Sekreterare 

 
 
 
 

Bodil Eriksson      Svante Lundqvist 
Justerare       Justerare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


