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Ordinarie Bystämma i Föreningen Stavsnäs by
17 maj kl. 15:00 i ”Fyrhuset”
§1
Stämmans öppnas
Sittande ordförande Gunnar Wernolf förklarar Bystämman öppnad.
§2
Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Stämman beslutar att välja Gunnar Wernolf som ordförande för stämman, samt att välja Anna
Frej som sekreterare för stämman.
§3
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Stämman beslutar att välja Åke Lindberg och Lennart Nyström som justeringsmän tillika
rösträknare.
§4
Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Stämman anser att kallelse skett i behörig ordning.
§24
Fastställande av dagordningen.
Ordföranden tillägger:
• Fastställande av dagordningen
• Val av trafikgrupp samt bastukommitté
• Midsommarfirande under rapporter från Byrådet
• Felaktigheter i protokoll från extra stämman under övriga frågor
Stämman beslutar att fastställa dagordningen, med tilläggsärenden.
§5
Verksamhetsberättelse
En kort genomgång hölls av ordföranden.
Stämman beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§6
Resultat och balansräkning.
Kassör Kerstin Nyström redogör kort för resultat- och balansräkning.
Kostnaden för vägar har överskridit budget pga asfalteringen vid bageriet och bastun.
Kostnaden för belysning (vägar) har överskridit budget pga att armaturer och lampor bytts ut i
större utsträckning än budgeterat.
§7
Revisorernas berättelse.
Robert Wergeland, som tillsammans med Berit Lindberg suttit som revisor, läser upp
revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår stämman att bevilja byrådet ansvarsfrihet samt att
fastställa resultaträkningen.
Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
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§8
Fastställande av balansräkning per den 31 dec. 2007
Stämman beslutar att fastställa balansräkningen.
§9
Fråga om ansvarsfrihet för Byrådet.
Stämman beslutar att bevilja Byrådet ansvarsfrihet för 2007.
§10
Val av Byfogde för ett år
Stämman väljer Björn Ulfvin enligt valberedningens förslag.
§11
Val av ledamöter i Byrådet.
Barbro Hedvall och Kerstin Nyström har ett år kvar på sina mandat.
Stämman väljer på ett år (fyllnadsval) Sven Bäck och Suzanne Frigren enligt valberedningens
förslag.
Stämman väljer på två år Marina Backer Skaar, Sofia Cerne, Viking Holm samt Peter Lake
enligt valberedningens förslag.
§12
Val av två revisorer för ett år
Stämman väljer Berit Lindberg samt Robert Wergeland enligt valberedningens förslag.
§13
Val av två revisorssuppleanter för ett år
Stämman väljer Bernt Fälting samt Ulf Westerberg enligt valberedningens förslag.
§25
Val av trafikgrupp för ett år
Stämman väljer Ronny Blomstrand och Lars Messing enligt valberedningens förslag.
§26
Val av bastukommité för ett år
Stämman väljer Sven Bäck och Anita Stridsberg enligt valberedningens förslag.
§14
Val av valberedning
Olle Persson och Birgitta Westerberg ställer upp till omval. Lennart Nyström ställer inte upp
till omval. Sofia Cerne föreslår att den tredje personen i valberedningen väljs ur den avgående
styrelsen.
Stämman väljer Olle Persson (sammankallande) och Birgitta Westerberg.
Stämman beslutar att Byrådet utser den tredje personen som skall ingå i valberedningen.
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§15
Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret.
Förslag oförändrat 1000 kronor per fastighet +250 kronor för tillkommande hushållsenhet.
Förtydligande från Gunnar Wernolf att tillkommande fastigheter som uthyres för
permanentboende skall betala full avgift.
Stämman fastställer föreslagna avgifter.
§16
Fastställande av arbetsdagar för hösten 2008 och våren 2009.
Förslag 25 oktober, 2008 och 25 april, 2009
Stämman fastställer föreslagna datum.
§17
Detaljplan Stavsnäs by
Gunnar Wernolf informerar om pågående detaljplanearbete.
Detaljplaneförslaget är inte färdigt. Det ska vara färdigt senast den 22/5 för att kunna tas i
kommunens samhällstekniska nämnd den 17/6. Eventuellt förskjuts beslutet till kommande
nämndsammanträde.
§18
Samfällighetsförening, val av arbetsgrupp
Gunnar Wernolf informerar om att ifall detaljplanen fastställs ombildas Stavsnäs Byförening
till en samfällighetsförening.
Stämman beslutar att utse en arbetsgrupp för att följa upp ärendet.
Stämman väljer Björn Ulfvin (sammankallande), Jane Fälting, Johan Holmberg, Erik Oswald
samt Ronny Blomstrand.
§19
Rapporter från Byrådet, Midsommarfirandet
Gunnar Wernolf informerar om svårigheten att hitta frivilliga till arbetet med årets
midsommarfirande. Anette Hendered har tagit initiativ till ett möte tidigare, men då det inte
var så välbesökt har planeringen fokuserats på aktiviteterna under dagen. Intresserade ombeds
kontakta Anette Hendered eller komma på mötet i Stavsnäs Hembageri den18/5 kl 14:00.
§20
Fastställande av budget för verksamhetsåret 2008
Gunnar Wernolf förtydligar några punkter i budgeten.
En retroaktiv nätavgift från Vattenfall kommer att ha negativ inverkan på 2008 års resultat,
vilket inte tagits med i budgeten.
Hyran för telemasten går ut under 2010, avtalet ska sägas upp i april 2009. Han föreslår att
man då diskuterar en höjning av hyran.
Hyran för båtplatserna i hamnen har höjts med 300 kronor.
Det kommunala vägbidraget är indraget av sittande majoritet, tidigare har föreningen fått 200
kronor per permanentbebodd fastighet och år. Beslutet är överklagat till länsstyrelsen, men då
inget är beslutat än, saknas det i 2008 års budget.
Stämman beslutar att fastställa budgeten.
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§21
Ärenden som skriftligen anmälts till Byrådet.
Inga ärenden har anmälts skriftligen. För att ett ärende ska kunna läggas till dagordningen
krävs att det inkommit till Byrådet före den 1/4.
§22
Övriga frågor
Gunnar Wernolf lämnar kommentarer till extrastämmans protokoll den 15/3 2008, se bilaga.
P-O Westergren föreslår en översyn av den stadga som reglerar Byrådets respektive
Bystämmans rätt till beslut.
Thomas Elding föreslår en översyn av alla stadgar.
Stämman uppdrar åt Byrådet att se över stadgarna, med prioritering av den stadga som
reglerar beslutsfattande.
Bernt Fälting frågar om marinan i Östersjöviken är med och betalar för vägunderhåll.
Gunnar Wernolf informerar om att så skett tidigare, men trots att Byrådet varit i kontakt med
ägaren, så görs det inte nu.
P-O Westergren frågar om Byrådet fått någon vidare information om vad som skall ske med
återvinningscentralen.
Gunnar Wernolf svarar att de inte fått det.
Rolf Wastesson, som i många år städat bastun och nu flyttat, avtackas av Byföreningen
genom Gunnar Wernolf.
Björn Ulfvin tackar för förtroendet och avtackar de avgående ledamöterna.
Gunnar Wernolf lämnar över ordförandeklubban samt diverse nycklar till Björn Ulfvin.
§23
Stämman avslutas
Ordföranden förklarar stämman avslutad.

_________________________
Gunnar Wernolf
Ordförande

_________________________
Anna Frej
Sekreterare

_________________________
Åke Lindberg
Justeringsman

_________________________
Lennart Nyström
Justeringsman
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Bilageförteckning
Bilaga 1
Röstlängd
Bilaga 2-3
Fullmakter
Bilaga 4
Synpunkter ang extrastämmans protokoll

