Föreningen Stavsnäs By
Protokoll från Byrådets möte 2012-06-03 hos Björn Ulfvin.
Närvarande:Petra Alpsten
Gunnar Söderlund
Björn Ulfvin, ordf.
Delges:

Sven Bäck
Eskil Stenstrand
Hans Fredriksson

De närvarande
Viking Holm
Suzanne Frigren
Annica Kjell
Revisorer och revisorssuppleanter
Bastugruppen
Trafikgruppen
Valberedningen
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Ordföranden förklarade mötet öppnat.
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Justerare
Till justerare utsågs Gunnar och Eskil.
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Föregående protokoll
Protokollet från 2012-03-18 godkändes och lades till handlingarna.
Byrådet valde Anita Stridsberg och Sven Bäck till Bastugruppen samt Ronny Blomstrand och Lars Messing till Väggruppen.
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Ekonomisk rapport
Petra redogjorde för inbetalade medlemsavgifter, hamnavgifter, senast betalda leverantörsfakturor och ekonomisk ställning per 31 maj. Björn och Petra ordnar med
påminnelser för obetalda medlemsavgifter och hamnavgifter. Petra kontaktar kommunen angående ersättningen för Östersjöviken.
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Detaljplan
Björn rapporterade från kontakter med Värmdö kommun om olika frågor i samband
med att detaljplanen nu är i kraft och en samfällighet ev bör bildas. Byrådet beslutade att överlämna materialet till arbetsgruppen och starta arbetet med att bilda samfälligheten.
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Rapporter
a. Vinterhamn. Fortgår.
b. Resterande VA-utbyggnader i byn påbörjas i sommar. Värmdö kommun
kommer att kontakta berörda tomtägare för att få tillstånd att gräva för VA.
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Hamnen
Byrådet beslutade att söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att få sätta upp ”Ankring
förbjuden”-skylten och ”3-knops”-skylten ute på Byholmen. Detta efter att Byrådet
fått klagomål angående nuvarande skylt och placering från tomtägaren Martin Hill.
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Avtal
Björn skickar ut förfrågningsunderlag för upphandling av väghållningstjänsten. Flera entreprenörer kan vara aktuella.
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Medlemsinformation
Björn skriver ett utkast till föreningsbrev för utskick innan midsommar.
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Kultur
a. David/familjen Blomstrand är villig att svara för skötseln av badstranden m
m denna sommar. Björn har tagit fram en pärm med information angående
sommararbetande ungdomar. Simundervisning i Östersjöviken kommer att
bedrivas och föreningen stödjer verksamheten genom att ställa byggnaden
vid stranden till förfogande för simlärarna samt tillse att livräddningsutrustning finns på plats. I övrigt åtar sig föreningen inte något.
b. Bastun: Inget nytt.
c. Midsommar: förberedelserna är igång.
d. Kräftfest blir troligen den 11 augusti
e. Landskap. Eskil redogjorde för gruppens fortsatta arbete och återkommer när
det blir mer konkret.
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Övriga frågor
- Verksamhetsplanen rullar på för 2012.
- Byrådsmiddag: Björn återkommer med förslag till datum.
- Inkommet klagomål angående parkering på vägarna runt om i byn: Byrådet bordlägger ärendet tills vidare.
- Inkomna/skickade skrivelser: inget utöver ovannämnda.
- Medlemsmatrikel: Hans kontrollerar regler enligt datalagar mm.
- Byrådet beslutade att utse Gunnar som vägansvarig.
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Byrådsmöten mm 2012/2013
Byrådet beslutade om följande tider för styrelsemöten:
Söndag 2012-09-02, kl 10-12
Lördag 2012-10-27, kl 15-17
Söndag 2013-01-27, kl 10-12
Söndag 2013-03-17, kl 10-12
Söndag 2013-04-14, kl 10-12 (reservdag inför årsstämman)
Arbetsdagar 2012/2013
Lördag 2012-10-27, kl 10-13
Lördag 2013-04-27, kl 10-12:30
Årsstämma 2013
Lördag 2013-04-27, kl 15-17
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Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Petra Alpsten

Gunnar Söderlund

Eskil Stenstrand

