Föreningen Stavsnäs By

Protokoll Årsstämma
Plats:
Dag:
Tid:

Fyrhuset (Bygdegården) i Stavsnäs
Lördagen den 16 maj 2009
15.00-17.00

1. Stämman öppnades av Björn Ulfvin och han hälsade alla välkomna.
2. Björn Ulfvin valdes till mötesordförande och Sofia Cerne till mötessekreterare.
3. Röstlängden fastställdes i enlighet med närvarolistan (bilaga) och till
justeringsmän, tillika rösträknare valdes Sven Bäck och Viking Holm. Fyra
fullmakter godkändes från Jonas Bjursten, Anna Utterström, Rolf Eliasson, Gunnel
Westergren och Ingela Lindstén.
4. Stämman godkände kallelseförfarandet.
5. Verksamhetsberättelsen lades tillhandlingarna.
6. Resultat- och balansräkning föredrogs.
7. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Robert Wergeland.
8. Balans- och resultaträkning fastställdes och 3 530,40:- balanseras i ny räkning.
9. Byrådet beviljades ansvarsfrihet för 2008 med acklamation.
10. Björn Ulfvin valdes till byfogde för 2009
11. För en period om 2 år valdes Kerstin Nyström, Suzanne Frigren, Sven Bäck och
Annika Kjell till ledamöter. Fyllnadsval på 1 år gjordes av Eskil Stenstrand.
12. Till revisorer för ett år valdes Tomas Elding och Robert Wergeland.
13. Till revisorsuppleanter valdes Bernt Fälting och Ulf Westerberg
14. Till valberedning valdes Olle Persson (sammankallande), Birgitta Westerberg och
Ronny Blomstrand.
15. Årsavgiften för 2010 fastställdes till 1000:- för var och en av medlemmen bebyggd
fastighet samt för varje ytterligare fastighet med permanentboende hushåll 1000:och varje ytterligare fritidsboende hushåll med 500:- .’
16. Arbetsdagar fastställdes till 24 oktober 2009 och 24 april 2010.
17. Ordförande rapporterade:
a) Detaljplaneärendet för Stavsnäs By, frågan behandlas av kommunens
fullmäktige i juni.
b) Byrådet förhandlar just nu om avtalen med mastoperatören Telenor, med
hjälp av jurister, med en ambition att försöka höja arrendet.
18. a) Byrådets förslag till stadgeändringar fastslogs med följande ändringar:
Paragraf 5, Byfogde väljs vid ordinarie bystämma för ett år i sänder och kan
omväljas.
Stadgarna fastställdes och lästes en första gång.
b) Frågan om vägarnas upprustning återremitterades till Byrådet då nya
finansieringsmöjligheter dykt upp.
c) Byrådets förslag till verksamhetsplan antogs med justering av de punkter som
berör vägarnas upprustning. Första punkten s. 1, samt hela punkten 9 s. 6
konsekvensändras då frågan återemitterats.
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19. a) Ordförande informerade om den påverkan Volvo Ocean Race, som genomförs
mellan 16-25 juni i vår skärgård, kommer ha på trafiksituation med mera.
MYCKET trafik väntas denna period.
b) Ordförande informerade om att frågan om VA i Stavsnäs arbetas med på
kommunen och att ett underlag kommer att fastställas av tjänstemännen under juni
i år, planer finns att tidigarelägga utbyggnaden.
c) En återvinningscentral kommer att byggas på Djurö, preliminärt start 1 april
2010.
d) En gång- och cykelväg Stavsnäs-Djurö arbetar kommunen och vägverket med,
Ramsmora byalag kommer att ställa mark till förfogande och trottoarerna på bron
kommer att läggas samman till en sida för att göra en bredare gång- och cykelbana.
e) Prospekteringen av Fredellska tomten pågår, planer på kommersiell marina med
tillhörande restaurang och butiker planeras.
d) Midsommarfirandet behöver fler medarbetare, då flera på Bastuvägen och
Abborrberget har förhinder. Önskemål kom upp om att i fortsättningen korta ner
intervallet och lägga samman fler vägar för att fler hushåll ska kunna omfattas.
Byrådet uppmanades göra nytt schema.
20. Stämman avslutades och avgående byrådsmedlemmar avtackades.
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