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Bastukommitén
Trafikgruppen
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Nr
1
2

Viking Holm
Suzanne Frigren

Marina Backer Skaar
adjungerad i avtalsfrågor
Robert Wergeland, Thomas Elding
Bernt Fälting, Ulf Westerberg
Anita Stridsberg, Sven Bäck
Lars Messing, Ronny Blomstrand
Olle Persson, Birgitta Westerberg,
Ronny Blomstrand

Text
Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat
Justerare
Eskil och Viking utsågs till justerare
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Föregående protokoll
• Kvarstående punkter från årsstämman
1. Detaljplanen, se punkt 5 nedan
2. Avtalet med Telenor, se punkt 9 nedan
• Protokollet från 100123
1. Se respektive punkt i detta protokoll
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Ekonomisk rapport
Kerstin går igenom justeringar i bokslutet och meddelar att det är
överlämnat till revisorerna för granskning. Justeringar är gjorda
avseende fakturering av vägunderhåll samt inkomster för tvättstugan
enligt föregående protokoll.
Preliminär resultat- och balansräkningsrapport biläggs protokollet.
Styrelsen undersöker om någon form av ersättning skall utgå för
Bastugruppen för det arbete som läggs ner varje vecka. Sven meddelar
att ingen ersättning önskas och arbetsgruppen är nöjd med det fina
bemötandet dom åtnjuter från alla besökare.
Sven Bäck kan sammanställa utgifter för telefonsamtal och ge till
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Ansvarig
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ES, VH
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BU
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Kerstin för ersättning.
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Detaljplan
Planen är antagen av kommunfullmäktige och sista dagen för
överklagande var utsatt till den 25 februari. Då överklagandetiden gått
ut hade totalt fem överklaganden inkommit.
Styrelsen har kopior på de överklaganden som inkommit. Nu kan vi
bara avvakta vad Länsstyrelsen kommer att meddela, och den
tidsaspekten kan vara 0,5 till 1 år.
Kontakt tas med NAI Svefa, Helena Runestad, för mer detaljerad
information inför kommande årsstämma. Alla sammanställer aktuella
frågor och mailar till Björn för sammanställning som skickas till NAI
Svefa inför mötet.
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Rapporter
Trafikgruppen: inget nytt
Beslutas att denna punkt utgår då den täcks upp av övriga punkter.
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Vägar (nedanstående punkter avförs då de är klara)
• Vägskylten, Byholmsvägen sitter olämpligt i sommarhamn,
justeras och flyttas på kommande arbetsdag.
• Frågan vilar beträffande upprustning, tas upp på nytt då besked
om detaljplanen föreligger.
• Vägskylt ”Öhlins väg” beställs till anslutningen mot väg 222.
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Hamnen (nedanstående punkter avförs då de är klara)
• Tilläggstavla om ankringsförbud sätts upp under våren.
• Björn och Sven går igenom båtplatsfördelning inför säsongen.

BU

BU

BU

BU
BU
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Avtal
Telenor har accepterat Föreningens förslag till Ledningsrätt och Tomas TE
Elding kommer att hjälpa oss med skrivningar till Lantmäteriet och han
har också talat med Tingsrätten så en eventuell dom har undanröjts.
Lantmäteriet kommer att presentera nytt förslag till ledningsrättsavtal.
Föreningen bevakar genom Björn och Tomas.
BU, TE
Föreningen kommer nu att få en ersättning för ledningsrätten men
kommer att behålla avtalet med Hi3G Access AB.
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Medlemsinformation
Vi förbereder utskick till byrådsmötet. Beslutas att begränsa utskicket
och hänvisa till hemsidan där handlingarna kommer att finnas samt att
medlemmar kan höra av sig till Björn så mailar eller skickar han till de
som önskar.
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Kultur
Badet
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Beställning av borttagande av gräsyta i södra
delen är beställd.
Träd över gångstig skall tas bort, Björn kollar
vems tomt det ät. Anders Wågberg är vidtalad
om röjning.

BU

BU
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Bastun
Midsommar

Kräftor
Landskap
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Intet nytt.
Björn justerar listan över vilka vägar som står i
tur att arrangera och för in de vägar som
saknas. Listan Skickas ut till styrelsen.
2010 är det Klobbvägen, Sparrviksvägen,
Näsets väg, och Byholmsvägen som
arrangerar.
Arrangörerna beredda till ytterligare fest.
Tas upp på kommande möte. Arbetsgruppen
med Eskil, Marina och Peter arbetar vidare
med frågan och sätter samtidigt ihop ett förslag
till svar på motion från Gunnar Wernolf.

Övriga frågor (nedanstående punkter avförs då de är klara)
• Beslutas att införskaffa en del verktyg till friggebode
Inför Bystämman, följande handlingar skall dateras upp:
1. Verksamhetsberättelse/BU
2. Verksamhetsplan, avstämning av den gällande/BU
3. Resultat och balansräkning/KN
4. Budgetförslag/BU
5. Svar på motioner/BU och ES, MBS, PL
6. Kallelse med dagordning till bystämman/BU
7. Röstlängd/KN
8. Bokning av lokal/BU
9. Ändring i stadgar/BU (läggs in i dagordningen)
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BU

BU
BU

Beslutas följande datum för styrelsemöten, arbetsdagar och bystämma.
Styrelsemöten 2010
2010-04-17 kl 10.00 till 12.00
Arbetsdag våren 2010
2010-04-24 kl 10.00 till 13.00
Ordinarie Bystämma OBS NY DAG OCH TID
2010-04-25 kl 13.00, kallelse ut senast 2010-03-23, sista dag för
skrivelser till styrelsen 2010-02-28
Arbetsdag Hösten 2010
2010-11-06 kl 10.00 till 13.00
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Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutat
Vid protokollet
Björn Ulfvin
Justeras:
Eskil Stenstrand
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Viking Holm
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