VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE för 2021
Björnö MSV ekonomisk förening
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FULLMAKT
Rösträtt utövas personligen eller genom fullmakt. Fullmakt får företes av annan medlem i föreningen
eller av fullmaktsgivares make, maka, sambo, barn, förälder eller dödsbo. Ingen fullmaktsinnehavare
får förete mer än tre fullmakter. Medlem som ej erlagt beslutade avgifter, äger ej rösta, eller att
utöva sin egen eller fullmaktsgivarens rösträtt. Fullmakt för:

Namn:

Fastighet Björnö 1:

Adress:
Att föra min talan vid årsmötet i Björnö MSV ek. förening den

Namn

Underskrift

Vid delägarskap, skriv övriga namn och underskrifter:

Namn

Underskrift

Namn

Underskrift

Namn

Underskrift
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DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare till mötet
Upprättande av och godkännande av röstlängd
Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän som även ska fungera som rösträknare
Framläggande av Årsredovisning
Revisionsberättelse
Beslut angående
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar
Behandling av inkomna motioner
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022
Antagande av verksamhetsplan 2022
Styrelsens förslag till budget 2022
Beslut om budget för 2022
Beslut om driftsavgift för 2022
Beslut om arvoden för styrelse och revisorer samt valberedning
Val av ordförande för nästkommande mandatperiod
Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod
Val av revisorer och revisorssuppleant
Tillsättande av valberedning och sammankallande
Anmälda ärenden
Övriga frågor
Mötet avslutas.

Bilagor:
Nr 1) Motion 1 avseende våra stränder
Nr 2) Motion 2 om röstningsförfarande
Nr 3) Motion 3 om stadgeändring
Nr 4) Motion 4 Städorganisation - 2022
Nr 5) Motion 5 ang Fåglars häckning i Kärringhamn
Nr 6) Motion 6 avseende parkering på MSV-s mark
Nr 7) Motion 7 avseende skyltning av vandringsstigar
Nr 8) Förslag till styrelse och revisorer 2022
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ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för Björnö MSV Ek. för. org.nr. 769603-6073 får härmed avge årsredovisning för
verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse
Föreningens ändamål och styrelsens sammansättning
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att förvalta och sköta de markstrand- och vattenområden som föreningen äger, i syfte att befrämja områdenas natur och
rekreationsvärden.
Under året har 3 nya fastigheter anslutit sig till föreningen, och därmed är vi 428 medlemmar.
Styrelsen för Björnö MSV Ek. för. har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter.
2021-01-01 - 2021-06-20
Johan Brauner, ordförande
Bo Johansson, kassör
Helena Claesson, sekreterare
Hans Östman, ledamot

2021-06-20 - 2021-12-31
Johan Brauner, ordförande,
Bo Johansson, kassör
Helena Claesson sekreterare
Hans Östman, ledamot
Elisabeth Berglund, ledamot

Elisabeth Berglund, suppleant
Gudrun Eriksson, suppleant

Gudrun Eriksson, suppleant
Lena McEvenue, suppleant

Revisorer för 2021
Henrik Atmer
Inger Cederblad Vestlund
Bertil Krakenberger, suppleant

Valberedning
Carina Lindström
Anna Persson
Christin Sjövall

Administration 2021
Ingarö Kontorstjänst
Förutom styrelsen har föreningen arbetsgrupper enligt följande:
Skogsvård
Viltvård
Fiske
Stigar
Stränder
Medlemmar/ Information

5 medlemmar
3 medlemmar
1 medlem till 2021-06-30, därefter vakant
4 medlemmar
12 medlemmar
4 medlemmar

Anställda
Föreningen har under året haft sex timanställda ungdomar som har arbetat med städning av stränder
och dess närområden. Ungdomarna har arbetat två och två under en period av tre veckor vardera.
Tre vuxna personer har under denna period fungerat som arbetsledare.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsens arbete
Allmänt:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. På grund av rådande
pandemi har flertalet möten skett digitalt. Förutom dessa har styrelsemedlemmar träffats i de olika
arbetsgrupperna, vid skogsbesiktning och planläggning. Under perioden har följande större ärenden
behandlats:
Delar av styrelsen har under våren även arbetat med att rekrytera ungdomar till strandstädning vilket
har gått bra. Intresset från våra ungdomar har varit stort. Däremot så var och är det svårt att få tag
på arbetsledare. Styrelsen skall inte behöva arbeta med detta. Vi hoppas att föräldrar i större
utsträckning anmäler sig till detta arbete.
Styrelsen har haft fortsatta möten med Skogsstyrelsen och Mellanskog för genomgång av ansökan till
bidrag enligt Nokås. Ansökan beviljades den 30 april med en ersättning av 79 717 kr.
Styrelsens förhoppning var att arbetet skulle påbörjas under hösten 2021, men på grund av olika
omständigheter såsom stora angrepp av granbarkborre i andra bestånd och även personalbrist på
grund av pandemin. Vår nya förhoppning är att arbetet ska utföras i februari/mars 2022 och därmed
vara påbörjat/klart vid årsmötet.

Gruppernas arbete
Skogsgruppen
Medlemmar: Johan Brauner, sammankallande, Lars Persson, Lars Claesson. Steinar Thon. Palle
Wiberg och Thomas Bubbat.
Skogsgruppen har röjt fallna träd vid stränderna.
Skogsgruppen har även deltagit vid möten med Skogsstyrelsen och Mellanskog.
Viltvårdsgruppen
Medlemmar: Johan Brauner, och under del av perioden nya medlemmarna Patrik Bohjort och Oscar
Alpstig. Alla med skottlossningstillstånd.
Under året har det ånyo från och till varit problem med älgar. Vi har varit i löpande kontakt med
kommunens viltvårdare. Vid närkontakt med älgar uppmanas att hålla säkert avstånd, speciellt om
man är ute och går med hund. Det har annars varit ganska så få viltolyckor inom vårt område.
På förekommen anledning vill vi betona att det inte är viltvårdsgruppens uppgift att avliva
"obekväma" djur i vårt område. Rävar, rådjur och älgar tillhör den del av naturen som vi valt att bo i.
Fiskegruppen
Ingen verksamhet. Anmäl intresse till styrelsen
Medlems- och Informationsgruppen
Medlemmar: Lena Söderblom Ström sammankallande, Helena Claesson, Birgitta Danielsson, Birgitta
Zäll Brauner.
Medlemsgruppen har till uppgift att verkar för att fler fastigheter ska bli medlemmar i MSV. Under
2021 har endast sporadiska kontakter tagits med nya fastighetsägare vilkas tomter ej varit anslutna
till föreningen. Tre nya medlemmar har anslutit sig.
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Stiggruppen
Medlemmar: Göran Danielsson, sammankallande, Bodil Eriksson, Bertil Krakenberg och Gudrun
Eriksson.
Stiggruppen har under året haft 4 arbetsmöten.
Åtgärder att nämna:
Förutom det vanliga underhållet för framkomlighet och säkerhet har stiggruppen, på grund av den
under verksamhetsåret rådande pandemin, fokuserat på:
-Utmärkning av ”Naturstigen” och ”Fjällstigen” med färgmarkeringar för att hitta bästa väg
-Säkrat produktion av skyltar för att ersätta nedrivna och borttagna och för att sätta upp nya skyltar
där det behövs
-Framtagning av bakgrunden till stigarnas utveckling vilken finns på hemsidan under Stiggruppen.
Övriga planerade aktiviteter har skjutits till det kommande verksamhetsåret 2022.
Strandgruppen
Medlemmar: Anna Persson sammankallande, Hans Östman styrelsen, Lena Strömdahl, Göran
Lindström, Birgitta Boldt, Martin Kalén, Gisela Schillén Tell, Marie Jutestig, Bodil Eriksson, Familjen
Holm och Sven Faugert m.fl.
Strandgruppen har arrangerat två städdagar, en på våren tillsammans med Granen och en på hösten.
Anslutningen har varit god. Däremot hade vi ingen förtäring på grund av pandemin.
Två strandgruppsmöten har genomförts i samband med städdagarna.
Strandgruppen har tagit gemensamt ansvar med eldningsförbudsskyltarna och följer noga
rekommendationer om eldningsförbud från Länsstyrelsen och Stockholms Brandförsvar. När
eldningsförbud råder har skyltarna satts upp väl synliga och när förbudet upphör har de tagits ner.
Gruppen har även övervakat småbåtar och kanoter vid reningsverket och att reglerna följs.
Vånöbryggan
Bryggan har fortsättningsvis arrenderats av Vånö skärgårdsliv AB.
Många medlemmar har tagit vara på möjligheten att låta sina gäster tillfälligt lägga till vid bryggan
vilket har varit uppskattat.
Bistro Björkvik har även i år lagt ut sin ponton utanför bryggan vilket har fungerat bra.
Utarrendering av mark – Parkeringen
Marken invid Stora Sand har även denna säsong arrenderats och skötts av Aimo Park.
Dagsavgiften höjdes till 80:-/dag och timavgiften till 20:-/tim.
Trycket på parkeringen har särskilt under juli varit stort och vissa dagar har den varit fullbelagd.
Problem med parkerare i terrängen har även i år förekommit. De parkeringsförbudsskyltar som
sattes upp föregående år respekteras inte alltid. Därför har det grävts ut ett dike vid Klacknäsvägen
efter kurvan vid reningsverksvägen. Även en vall har byggts vid busshållplatsen korsningen
Klacknäsvägen/Björkviksvägen.

Filminspelning och fotografering
Våra stränder har även i år utnyttjats för reklamfilmsinspelningar och modefotograferingar vilket har
renderat goda inkomster.
Midsommar
Ställdes i år in på grund av den rådande pandemin.
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EKONOMI
Efter en god sommar med ett hårt tryck på våra stränder, har inkomsterna från parkeringen
blivit högt över förväntningarna. Intäkterna från parkeringen om 446 584 kr (527 000 kr år 2020)
översteg den budgeterade garantisumman om 165 000 kr med 281 000 kr.
Föreningen har därutöver erhållit sidointäkter från bland annat reklam- och filminspelningarna om
64 000 kr.
Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i föreningen

Balanserade vinstmedel enligt stämmobeslut 2021

466 844,00

Årets resultat

135 603,00

Summa

602 447,00

Styrelsen föreslår att föreningens vinstmedel disponeras på följande sätt
Balanseras i ny räkning:

602 447,00

För den ekonomiska redovisningen hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande redovisningsprinciper och noter.
Föreningen har som säkerhet för lån ställt pant i form av fastighetsinteckning inom 550 000 kr.
Inga ansvarsförbindelser i övrigt finns.
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RESULTATRÄKNING

8

BALANSRÄKNING

9

10

NOTER

11

Ingarö 2022-03-02

Johan Brauner

Bo Johansson

Hans Östman

Elisabeth Berglund

Henrik Atmer

Inger Cederblad Vestlund

Helena Claesson
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REVISIONSBERÄTTELSE
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VERKSAMHETSPLAN 2022
STYRELSEN:
Styrelsen avser att efter fullföljd skogsvårdsplan, verka för att en ny plan utarbetas. Kontakt har
redan tagits med Skogsstyrelsen och först och främst kommer dom att utvärdera de åtgärder som
hittills har utförts. Vidare kommer styrelsen, Björkviks båtklubb och Bistro Björkvik ha fortsatt
kontakt med kommunen för att säkerställa att de fortsättningsvis behåller bajamajor och sopkärl vid
Björkviks brygga.
Styrelsen kommer lägga vikt vid att strukturera upp gruppernas arbete så att det blir tydligare vilka
åtaganden som gäller och strävar efter att ha möten med de olika grupperna för att utbyta tankar
och förslag till förbättringar. Styrelsen kommer, med beaktade av den kommande skogsvårdsplanen,
se över behoven av ytterligare investeringar att göra när ekonomin tillåter.
Styrelsen har påbörjat arbetet med att rekrytera traktens ungdomar till sommarens städning av våra
stränder. Intresset är stort, och vi räknar med att fylla platserna.
I övrigt så kommer styrelsen arbeta med löpande frågor.

ARBETSGRUPPERNA:
Skogsvårdsgruppen
Skogsvårdsgruppen kommer under året att följa upp efter att den kvarstående gallringen i enlighet
med skogsvårdsplanen har utförts, planera för och i samråd med Skogsstyrelsen, iordningställa en ny
10 årig skötselplan.

Viltvårdsgruppen
Viltvårdsgruppen kommer fortsatt att stå i kontakt med kommunens viltvårdare (tel 070-814 01 67)
när problem med närgångna älgar uppstår. Vi kommer även att ta hand om trafikskadat vilt.

Medlemsgruppen
Gruppen kommer under 2022 att fortsätta med uppsökande verksamhet för att därmed försöka
utöka medlemsantalet.

Stiggruppen
Förutom underhåll för framkomlighet och säkerhet planeras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Två nya broar vid Älgstigen/Ledningsgatan
Säkerställning av flis vid kommande skogsåtgärder
Nyproduktion av ca 10 stigskyltar
Uppsättning av minst fem skyltar
Flyttning av kort sträcka på Per Albin stigen så att den kommer lite längre från tomtgräns
Utläggning av ny flis på främst Klacknässtigen
Nyanläggning av flissträcka på Granstigen
Nyanläggning av flissträcka på Kuststigen

14

Strandgruppen
Strandgruppen kommer att arrangera 2 städdagar, den på våren tillsammans med Granen.
- Ha 2 protokollförda möten i samband med städdagar.
- Hålla koll på vassruggarna på Lilla sand och i Kärringviken.
- Fortsätta att ha koll på antal småbåtar och längd, nedanför reningsverket.
- Vara behjälpliga med eldningsförbudskyltarna under del av året.
- Vattenprov på dagvattnet i brunnen i Kärringviken i samarbete med Blaab.

Skyltar
Styrelsen har som svar på förra årets motion tagit fram nya välkomstskyltar som kommer placeras vid
på stigen ner till Lilla och Stora Sand samt vid de två sopkärlen vid parkeringen. Se bilaga.

Övrigt
Styrelsen ämnar även i år lämna bidrag på upptill 2 500kr till midsommarfirande.
Vånöbryggan
Styrelsen planerar inte att förändra de avtal som idag finns mellan Vånö Skärgårdsliv AB och Björkviks
Havsbad AB. Bryggan kommer att hyras ut under samma villkor som idag.
Styrelsens förslag till beslut
Att stämman godkänner att styrelsen arbetar vidare i enlighet med den presenterade
verksamhetsplanen.
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BUDGET
Parkeringsavtalet med Aimo Park ger en garanterad intäkt om 165 000 kr. Vid omsättning utöver 165
000 kr tillfaller 72 % av överskottet föreningen. Parkeringsintäkterna är därför svåra att förutspå.
Därför budgeterar styrelsen endast de garanterade intäkterna från parkeringen. Därutöver
tillkommer arrendeintäkter från Vånö Skärgårdsliv om 5 500 kr för bryggan. Skogsstyrelsen har
beviljat föreningen ett bidrag om 79 000 kr för skötsel av skogen och styrelsen beräknar därutöver
att få en intäkt om 50 000 kr för virket. Övriga sidointäkter beräknas till 7 500 kr.
För helåret 2022 räknar styrelsen med ett budgetunderskott om 155 296 kr (-95 567 kr, år 2021).
Underskottet äventyrar inte föreningens ekonomiska ställning.
Förslag till budget år 2022
Rörelseintäkter

BUDGET

BUDGET

2022

2021

UTFALL
2021

kr
170 500
7 500
50 000
79 000

kr
170 500
16 000
80 000
79 000

kr
451 584
69 004
0
0

307 000

345 500

520 588

-115 000
-7 000
-10 000
0
-20 000
-50 000
0
-10 000

-115 000
-5 000
-4 000
0
-25 000
-60 000
0
0

-27 165
-1 721
0
0
-12 374
-67 853
-4 980
0

Summa material och varor

-212 000

-209 000

-114 093

Bruttovinst

95 000

136 500

406 495

0
-7 000
-5 000
-14 000
-2 500
-2 000
-7 500
-400
-26 000
-6 000
-3 000
0
-2 300
-4 830

-1 000
0
-1 500
-15 000
-1 500
0
-9 000
-600
-26 000
0
-3 000
-800
-2 300
-4 800

0
-3 667
0
-12 648
0
0
-10 378
-353
-25 827
-5 470
-3 000
0
-2 246
-7 165

-80 530

-65 500

-70 754

-58 000
-22 500
-48 300

-58 000
-25 000
-47 600

-57 658
-22 500
-47 600

-3 000
-37 000

0
-35 000

0
-36 234

-168 800

-165 600

-163 992

Arrendeintäkter
Övriga sidointäkter
Skogsintäkter
Erhållna bidrag

Summa intäkter
Rörelsekostnader
Material och varor
Kostnader skog
Strandgruppen
Stiggruppen
Skogsgruppen
Sophämtning
Bajamajor
Viltvård
Övriga kostnader

Övriga externa rörelseutgifter
Lokalhyra
Underhåll
Möteskostnader
Försäkringar
Evenemang
Kontorsmaterial
Tryck/utskrift/distribution
Datakommunikation
Ekonomisk förvaltning
Administration, styrelseomkostnader
Medlemsregister underhåll
Bolagsverket- uppdatering
Bankkostnader samt postbox
Revisionsavgifter

Summa övriga externa rörelseutgifter
Utgifter för personal
Löner sommarjobbare
Löner arbetsledning stränder
Arvode styrelsen
Arvode revisorer
Arvode valberedning
Sociala avgifter

Summa utgifter för personal

Summa rörelsekostnader

-461 330 -440 100 -348 839

Avskrivningar Bryggan

Rörelseresultat

-4 266

-4 267

-4 266

-158 596

-98 867

167 483

0
0

0
0

0
0

Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Summa finansiella poster
Bokslutsdispositioner Återföring från naturvårdsavtal

Resultat före skatt
Skatter Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

0

0

0

3 300

3 300

3 300

-155 296

-95 567

170 783

0

0

-35 180

-155 296

-95 567

135 603
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BESLUT OM DRIFTSAVGIFT FÖR 2022
Föreningens ekonomi är god. Det är styrelsen intention att anpassa verksamheten efter de inkomster
på 165 000 kr som är garanterade från parkeringen. Styrelsen planerar därför inte att ta ut driftavgift.
Styrelsens förslag till beslut.
Att årsmötet beslutar att ingen driftsavgift uttages för 2022 men att styrelsen kan besluta om en
utjämnande avgift i slutet på året.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN, REVISORER OCH VALBEREDNING
Vid tidigare årsmöte har bestämts att ersättningen till styrelse och revisorer skall följa index. För år
2022 innebär uppräknat index för styrelsen 48 300kr och totalt för revisorer 4 830kr.
För valberedningen utgår en ersättning med 1 000kr/person.
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MOTIONER
Nr 1) Motion angående våra stränder
Motion:
Att utöka våra stränder genom att göra dem större upp mot skogen. De stränder jag tänker på är
hela Stora sand, den högra delen av Lilla sand samt den högra delen av Kärringviken
(Klacknäsbadet). Man tar bort träd ca 10-15 meter upp och skalar av så sanden kommer fram.
Motiveringen är att med den ökade tillströmningen av folk så behöver stränderna vara lite större
och finansieringen kan bl a vara att vi tar ut en högre p-avgift då nuvarande avtal med
parkeringsbolaget går ut eller att vi omförhandlar det.

Med vänlig hälsning
Peter Dahlberg Malmvägen 17

Styrelsens svar:
Styrelsen refererar till svaret på samma motion från förra året.
Förslaget strider mot strandskyddet. Träden står där för att förhindra erosion. Vidare anser styrelsen
inte att det ligger i föreningens intresse att locka fler badande gäster på våra stränder.

Styrelsen förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 2) Motion angående röstningsförfarande
MOTION TILL MSVs STÄMMA 2022
ANG. RÖSTNINGSFÖRFARANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Bakgrund:
Vid årsstämman 2021 lades det fram en motion om att nya anslagstavlor skulle möta besökare och
ge dem väsentlig information. Styrelsen var negativ till förslaget, och stämman ombads att rösta ”ja”
till styrelsens avslag. Ett stort antal ja-röster hördes, och stämmans ordförande påbörjade meningen
att han fann att styrelsens avslag var godkänt när någon bad om votering. Vid denna votering visade
det sig att endast tre (3) röster stödde Styrelsen förslag till avslag, och i stället antogs motionen om
nya anslagstavlor med stor övervikt.
Förslag:
Jag tycker att det är viktigt att det framgår tydligt hur stort intresset är för/mot frågeställningarna,
och föreslår därför
att motioner till stämman rutinmässigt avgörs genom votering, samt att antalet röster för/mot
förslagen anges i protokollet.

Nils Hellström
Björnö 1:175

Styrelsens svar:
Vid omröstning brukar ordningen vara att ordföranden frågar 1) om stämman kan besluta enligt
styrelsens förslag, 2) om stämman kan besluta om motionärens förslag. Ordförande avgör vilket
alternativ som fick flest röster. Om det är svårt att avgöra eller om någon anser att ordföranden
tolkat fel kan man be om votering. Detta görs genom handuppräckning med röstsedlarna.
Justeringsmännen räknar först hur många som röstar på styrelsens förslag och sedan hur många som
röstat på motionärens förslag. Resultatet föres till protokollet.
Medlem kan även begära sluten votering vilken då ska genomföras och samma förfarande som ovan
genomföres. Medlem kan även reservera sig mot beslutet vilket även detta föres till protokollet.
Att vid varje omröstning räkna för och emot är görligt, men där det tydligt framgår att en sida
övervägande vunnit gehör behövs ingen räkning.

Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås.
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Nr 3) Motion om stadgeändring
MOTION TILL MSVs STÄMMA 2022
OM UPPDATERING AV MSVs STADGAR
MSV är en ekonomisk förening, och enligt Bolagsverkets webbsidor ska en ekonomisk förening
främja medlemmarnas ekonomi genom att driva en verksamhet som medlemmarna deltar i.
Bolagsverket föreslår följande lydelse av §2 i mallen för stadgar i en ekonomisk förening:

Av Bolagsverkets formuleringar framgår, att i föreningens stadgar ska anges hur medlemmarnas
ekonomi främjas genom verksamheten. Medlemmarna ska vara konsumenter, förbrukare eller
leverantörer, och med egen arbetsinsats eller genom att utnyttja föreningens tjänster eller på annat
liknande sätt delta i verksamheten. Eftersom medlemmarna själva ska delta, kan inte en ekonomisk
förening ha som ändamål att göra rena kapitalplaceringar åt sina medlemmar.
MSVs senaste stadgar är däremot otydliga om sådant:

Här framgår varken vad medlemmen tjänar ekonomiskt på sitt medlemskap, vilken verksamhet som
ska bedrivas eller vilka insatser som krävs av medlemmen för att befrämja värdet. Vilka är egentligen
de ekonomiska fördelar som avgör ifall man vill vara medlem i föreningen?
I stället tycks syftet med föreningen vara att ge alla, oavsett medlemskap, samma tillgång till natur
och rekreation, och i MSVs folder sägs att medlemmarna genom frivilligt arbete verkar för sådant.
Med sådana formuleringar bör MSV överväga ifall det inte är mer lämpligt att vara t.ex. en ideell
förening.
Förslag:
Jag föreslår, att MSVs stadgar uppdateras i enlighet med den mall för ekonomiska föreningar som
finns på Bolagsverkets hemsida. Stadgarna bör framför allt i §2 förtydliga hur medlemskap i MSV
ekonomisk förening gagnar den enskilde medlemmens ekonomi, hur verksamheten bedrivs, samt
vilka insatser som medlemmarna kan och ska göra för att främja föreningens ekonomiska
verksamhet.
Alternativt föreslår jag, att MSV i överensstämmelse med nuvarande syftesbeskrivning övergår till
att bli t.ex. en ideell förening, samt ändrar stadgar och annat i enlighet med detta.
Nils Hellström
Björnö 1:175

https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.379!/stadgar_ek.doc
https://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform/ideell-forening
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Styrelsens svar:
För ett antal år sedan ändrades föreningens tidigare stadgar på uppdrag av medlemmarna genom
beslut på två årsmöten. Anledningen var att man ville slå fast att syftet med MSV skulle vara att slå
vakt om våra markers natur- och rekreationsvärden, själva anledningen till att MSV bildades.
Den dåvarande styrelsen undersökte då även möjligheter och eventuella fördelar med att omvandla
MSV till en ideell förening. Det visade sig dock vara mycket svårt, dyrt, troligen också praktiskt
omöjligt och framför allt inte ändamålsenligt.
Styrelsen konsulterade även två föreningsjurister avseende eventuella hinder mot att ändra
stadgarnas syfte i enlighet med medlemmarnas önskemål. Även om ändamålet inte kunde sägas
överensstämma med det generella syftet med en ekonomisk förening såg de inga problem med att
fortsätta använda den befintliga föreningsformen om det var vad medlemmarna önskade. De
ändrade stadgarna godtogs även av Bolagsverket.
Nuvarande styrelse uppfattar att de slutsatser som drogs vid beredningen av stadgeändringen
fortfarande gäller.
Motionären undrar över ” vad medlemmen tjänar ekonomiskt på sitt medlemskap, vilken
verksamhet som ska bedrivas eller vilka insatser som krävs av medlemmen för att befrämja värdet”.
Styrelsen menar att §2 tydligt beskriver vad föreningen ska göra. Genom frivilliga arbetsinsatser
befrämjar medlemmarna områdenas natur och rekreationsvärden, som kommer alla fastighetsägare
och besökare till del. Att delta i föreningen och dess arbete att förvalta och sköta området vi äger,
ska ses som var och ens (frivilliga) insats för att uppfylla föreningens ändamål.
Då föreningens associationsrättsliga form (ekonomisk förening) inte på något sätt är eller skapar
något ekonomiskt problem för medlemmarna anser vi härmed motionen besvarad.

Styrelsen förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 4) Motion angående Städorganisationen – 2022
OM HANTERING AV PROBLEM I NÄRMILJÖN KRING BESÖKARE
Vid särskilt ett tillfälle sommaren 2021 var soptunnorna överfulla inför en stundande välbesökt helg,
och via bland annat FaceBook spreds en uppmaning att medlemmarna skulle samlas för att hjälpas åt
inför måndagens sophämtning.
På FaceBook visades även bilder (bilagda, finns att se på hemsidan) och en diskussion uppstod dels
kring vilka skyldigheter man som medlem har i vår ekonomiska förening, dels kring hur vår beredskap
ser ut. Det visade sig då, att ingen riktigt kunde svara på vare sig det ena eller andra.
Angående beredskapen fanns tydligen ett schema med alternativt ungdomar och ”arbetsledare som
har och tar ansvar även utöver ungdomarnas arbetstid”. Dessa har tydligen även ansvar för
klottersanering, eldplatser, bajamajor, skyltning och annat underhållsarbete. Det är allmänt
omvittnat sedan flera år, att det är svårt att få tag i arbetsledare för att fylla alla tidspositioner där
sådana behövs, och samma osäkerhet brukar gälla kring hur många ungdomar som kan anställas.
En arbetsledare beskrev en typisk insats så här på FaceBook: Hej nu ska jag försöka svara... Ungdomar och
städledare har obligatorisk arbetstid på söndagar, för att städa efter helgen och för att få med ALLA sopor på
måndagar. Ny ordinarie tömningsdag för msv är på måndagar, vilket är jättebra. I torsdagskväll samlade vi alla sopor
från marken, från engångsgrill-kärlen och från returburkskärlet, arbetsledaren med hjälp, trampade ner alla sopor
hårt i tunnorna, så att de gick att stänga locken helt över natten. På fredag morgon var alla 5 kärlen tömda. När vi
ställer ut kärlen för tömning så sätter vi upp en lapp på luckorna att tömning pågår, blåser lappen ner så hamnar alla
sopor på golvet i sophuset, som vi skottar upp med snöskyffel. Arbetsledaren har i uppdrag att se till att soptunnor
blir tömda. I sommar har vi beställt 1 extra tömning. Solen skiner, många kommer hit o badar, sophanteringen är svår,
men de finns arbetsledare som har och tar ansvar även utöver ungdomarnas arbetstid. Deras anställning är 6 tim/dag.
Hoppas det var en tydlig förklaring

Jag vill gärna passa på att här understryka, att systemet har fungerat. Arbetsledare och ungdomar
gjorde ett fantastiskt arbete, och på måndagar var det rent och kärlen är tömda. Men är målet
verkligen just detta, bara just detta? Och ska föreningen behöva göra upprop på FaceBook om
frivilliga insatser för att med kort varsel utföra arbete av ovan nämnda slag och därmed uppnå målet
med föreningens verksamhet? Och när och hur mycket jobbar vilka egentligen?
Jag anser, att ett av föreningens mål är just att medlemmarna ska slippa uppleva överfulla soptunnor
och allehanda olägenheter som orsakas av besökarna. Det är ett grundläggande syfte med
föreningens ekonomiska verksamhet, men organisationen når inte ända fram. Även om det kanske
bara är olägenheter några gånger varje sommar, så blir det sammantaget mer än tillräckligt.
Dessutom riskerar denna dåliga måluppfyllelse att förutom djur locka hälsovårdsmyndigheter.
Därför bör MSVs strategi för att uppnå sitt mål kring vår konkreta närmiljöhantering utvecklas mot en
mer transparant och effektiv organisation. Medlemmarna ska veta, att ifall det behövs akuta insatser
så finns sådana alltid i beredskap.
Förslag:
Jag föreslår därför, att MSVs beredskapsstrategi för sop- och miljöhantering utvecklas, organiseras
och budgeteras så, att det, gärna från säsongen 2022, alltid finns personal och materiel för akuta
insatser i våra områden. Detta även om insatsen kräver inköp av yttre tjänster.
Nils Hellström
Björnö 1:175
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Styrelsens svar:
Säsongen för sophanteringen sträcker sig från den 1 maj till mitten på september. Under maj och
september hanterar styrelsens medlemmar sophanteringen. Under perioden juni-augusti anlitar MSV
sommarjobbande ungdomar och arbetsledare för städning av stränder och stigar och till dessa
närliggande markområden samt för sophantering och tillsyn av bajamajor. Bajamajor hanteras av
kontrakterad entreprenör. Sopor hämtas på måndagar av kommunens entreprenör och extra
tömningar beställs vid behov. Styrelsen kan konstatera att ”sop- och miljöhanteringen” till 99 % har
fungerat mycket väl dock med något undantag för helg då besökstrycket varit mycket högt. Vilket
naturligtvis är svårt att planera för.
Styrelsen finner att motionärens förslag att ha en dygnet runt jour för akuta insatser med inköp av
yttre tjänster är mycket kostsamt och står inte i proportion till nyttan. Under kommande säsong
planerar styrelsen att ta in ytterligare soptunnor samt att beställa extra tömning varje fredag.
Styrelsen vill också informera om att vi har två gemensamma städdagar, en på hösten och en på
våren till vilka alla medlemmar är välkomna att deltaga.
Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås i sin helhet.
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Nr 5) Motion angående fåglars häckning i Kärringhamn
Efter ännu en sommar med fåglar på skären i Kärringhamn läggs denna motion fram åter igen.
Sedan ca fyra år tillbaka har sjöfåglar etablerat en häckningsplats på skären i Kärringhamn. Alla som
närmar sig skären under maj-augusti utsätts av attacker från fisktärnor, fiskmåsar och trutar. Detta
har enligt motionärerna lett till att:
•
•
•

Badkvalitén försämrats då ett besök på skären är ett fint inslag i ett strandbesök och det
inte längre går att simma eller leka fritt i viken utan risk att attackeras.
Att fåglarna oundvikligen störs på en häckningsplats som ligger på ett så utsatt ställe
nära bebyggelse.
Att barn utsätts för att bli skrämda och hotade av fåglar när de ovetande närmat sig
skären med risk för attacker och halkolyckor samt framtida rädslor för fåglar.

MSV har aktivt verkat för att skydda fåglarnas häckningsplats genom skyltar, styrelsemedlemmars
uppmaningar till strandbesökare samt inlägg på hemsidan.
Motionärerna föreslår att:
•

MSV aktivt motverkar att framtida häckningsplats etableras genom lämpliga åtgärder som
inte skadar fåglarna. Alternativt att MSV upplåter detta arbete till annan part.
Motionärernas förslag på åtgärd är en fågelskrämma i form av en drake på skären de två
sista veckorna i maj och två första veckorna i juni enligt rekommendation av fågelkännare.

Thomas, Johan och Magnus Westerlund, Idalsvägen 40

Styrelsens svar:
Motionären har ånyo inkommit med en motion om störande häckande fåglar.
Styrelsens svar blir detsamma som föregående år. Men för att säkerställa att vårt svar stämmer
överens med lagstiftningen har vi åter varit i kontakt med Länsstyrelsen. Frågan vi har ställt är
möjligheten att sätta upp anordningar innan häckningsperioden. Vi har fått ett entydigt svar att detta
är olagligt. Skrämselanordningar får inte sättas upp i fåglars naturliga miljö, utan enbart vid hamnar,
bryggor, hustak etc.
Eftersom styrelsen står ansvariga för sina handlingar, så hoppas vi att årsmötet inte begär att
styrelsen ska begå lagbrott.
Under förra sommaren uppmärksammade styrelsen att några personer, vilket vi hoppas inte
motionären varit delaktig i, varit ute på skäret och saboterat häckningen. Detta är en olaga handling
vilken vi hoppas inte upprepas.
Motionären påstår även att styrelsen aktivt har satt upp skyltar vilket inte stämmer. Detta har skett
från andra än styrelsen. Däremot så har styrelsen påmint på hemsidan om att det är olagligt att gå ut
på skäret och riva bon.
Nedan följer det svar styrelsen har fått från Länsstyrelsen
Här följer den aktuella förordningstexten, 4 § artskyddsförordningen:
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I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning
har markerats med N eller n är det förbjudet att
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.
Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och däggdjur. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med
motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första stycket gäller
inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Punkten 1 om förbud att döda gäller för andra djur än fåglar och däggdjur. För dem regleras istället
rätten att döda dem i jaktlagen. Grundregeln är att man bara får jaga (allt dödande + lite till) under
jakttid. För silvertärna finns ingen jakttid och alltså är de förbjudna at döda, men det regleras på
annan plats i lagstiftningen.
Det som är aktuellt för er är istället punkterna 2 och 4. För arter som likt tärnorna återkommer år
efter år gäller förbudet att förstöra eller skada fortplantningsområden (p 4) året runt. Tärnornas
”fortplantningsområde” är deras kolonier. Om en berguv i plast utsatt före häckningstid ska räknas
som att ”förstöra eller skada” fortplantningsområdet kan nog vara ett gränsfall. Jag tror dock ändå
inte att det är särskilt effektivt. Det funkar mot tillfälligt besökande fåglar, men tärnor som häckat
där tidigare och återvänder men ny häckning i tankarna kommer snart att avslöja uven som fejk. Så
fort åtgärderna är effektiva innebär de ju att fortplantningsområdet förstör eller skadas = förbjudet.
Mats Nordin Enheten för natur- och viltärenden
Länsstyrelsen i Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 14 81
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås och att frågan därmed är utagerad.
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Nr 6) Motion avseende parkering på MSVs mark
Motion:
Motionen och arbetsinsatsen är endast att bara att ringa samma parkeringsbolag som handhar
parkeringen vid stora sand och höra om intresse finns att anlägga en parkeringsplats på höger sida
nedför Björkviksbacken. Sedan är det förstås tillåtet att kontakta andra aktörer också.
Se detaljerna nedan.
Syfte:
Att lösa parkeringssituationen i Björkviksbacken utan att det kostar MSV en krona samt att det ger
MSV en parkeringsanläggning och kommande intäkter efter ett antal år och många år framöver.
Bakgrund:
Som sommarboende redan som barn i Björkvik sedan 1962 har jag alltid upplevt
parkeringssituationen i Björkviksbacken som trafik-osäker när det står många bilar felparkerade på
höger sida på vägen ner mot Björkviks brygga. Trafik-osäker när jag var barn, senare med mina egna
barn och nu med mina barnbarn. Det har vad jag minns alltid funnits skyltar som hänvisar till
parkeringarna vid Stora Sand och senare, under rätt många år till parkeringen vid Torpe Sand.
Huruvida det hjälpt parkeringssituationen ner mot Björkviks brygga får var och en göra en egen
bedömning av.
Förslaget:
Mitt förslag är nu att höra med/erbjuda parkeringsbolaget MSV redan har ett samarbete med om
de är intresserade att på deras bekostnad anlägga en parkering på MSV:s mark till höger om
Björkviksbacken. De anlägger och bekostar anläggningen mot att de under ett antal år får behålla
hela eller i varje fall nästan hela intäkterna och att man sedan efter de åren övergår till ett
”normalt” avtal. Tycker årsmötet eller styrelsen att det är en bra idé kan man naturligtvis höra med
andra parkeringsbolag.
Tillvägagångssätt:
Det min motion gäller är egentligen bara att vid en ordinarie kontakt med parkeringsbolaget ställa
frågan. Det är förstås inte förbjudet att ringa parkeringsbolaget i just detta ärende eller till något
annat parkeringsbolag eller göra parkeringsanläggning i egen regi. Tillvägagångsättet står MSV:s
styrelse fritt.
Resultat:
Om parkeringsbolaget är positivt inställda och MSV kommer överens med dem så blir
parkeringssituationen bättre för alla parter, såväl som för MSV:s medlemmar som för tillresta
badgäster. SL skulle nog också bli glada då bussen får lättare att komma fram. MSV får då en
parkeringsanläggning som kan ge intäkter under många år, precis som parkeringsanläggningen vid
Stora Sand.
Med vänlig hälsning
Peter Dahlberg
Malmvägen 17
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Styrelsens svar:
Motionären har både till årsmötet 2020 och 2021 skickat in likartade motioner. Styrelsen hänvisar till
de svar som avgavs dessa år (se nedan).
"Som motionären själv påpekar har problemet med felparkerade bilar på̊ Björkviksvägen ner mot
Björkviks brygga pågått under lång tid. Man kan anta att besökarnas bristande respekt för
parkeringsregler ligger bakom. Antalet parkeringsplatser inom MSV:s mark, tillsammans med
parkeringar på intilliggande områden, bedöms gott och väl täcka behoven även om ett visst
gångavstånd ibland kan behövas. Eventuell bristande skyltning och otillräcklig lappning av
felparkerade bilar är frågor som ligger inom kommunens och Trafikverkets ansvarsområde. Styrelsen
anser inte att förslaget är förenligt med föreningens ändamål som ska främja medlemmarnas
intressen och som anger att mark och vattenområden skall förvaltas för att befrämja natur och
rekreationsvärden."
Tilläggas kan, att vi även har undersökt intresset från parkeringsbolag att bekosta en parkering och
att inget sådant intresse finns.
Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås
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Nr 7) Motion avseende skyltning av vandringsstigar
Motion:
Förbättra och förnya skyltningen av våra fina vandringsstigar. Det innebär i detta fall att man ska
sätta upp nya skyltar där de har försvunnit. I t.ex. Idalen tror jag t.ex. det verkar ha försvunnit skyltar
och en del sitter en bit in i skogen där man inte ser dem, och så kan det vara andra ställen också. En
översyn behövs. Speciellt i Idalen.

Med vänlig hälsning
Peter Dahlberg Malmvägen
17

Styrelsens svar:
Styrelsen hänvisar till Stiggruppens verksamhetsplan för året där det bla står att följande kommer
ske:
- Nyproduktion av ca tio stigskyltar
- Uppsättning av minst fem skyltar

F.ö. finns nu dokumentet "Historisk bakgrund och utveckling av våra stigar" som ligger under
Stiggruppen på MSV:s hemsida.

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
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FÖRSLAG TILL STYRELSE
Personer

Tidigare val

Förslag till stämman

Till Ordförande, mandattid 1 år
Johan Brauner
Vald till 2022

Omval till 2023

Till ordinarie ledamöter, mandattid 2 år
Helena Claesson
Vald till 2022
Bo Johansson
Vald till 2023
Hans Östman
Vald till 2023
Elisabeth Berglund
Vald till 2023

Omval till 2024
Kvarstå till 2023
Kvarstå till 2023
Kvarstå till 2023

Till suppleanter, mandattid 2 år
Gudrun Erikson
Vald till 2022
Lena McEvenue
Vald till 2023

Omval till 2024
Kvarstår till 2023

Till revisorer, mandattid 1 år
Henrik Atmer

Omval till 2023

Vald till 2022

Till revisorssuppleant, mandattid 1 år
Inga-Lill Larsson
Nyval till 2023

Valberedningen
Ingarö 2022-03-03
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FÖRSLAG TILL SKYLTAR
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