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Mafteusskola,Aulan,Vanadisvdgen16,Stockholm
1 Stdmmansdppnande
StyrelseordftirandeAnders Rissdn <ippnademdtet.

2 Godkdnnandeav dagordningen
De tvi motionema i punkt 15.1 och l5.2har iterkallats och punkterna stryks. Med detta
godktindesdagordningen.

3 Val av ordfrirandevid mdtet
Bo Fernholm (1:55) valdestill mritesordft)rande.

4 Anmdlanav styrelsensval av protokollfdrare
Anna Sandberg(l:47) anmiildes som protokollfiirare pi miitet.

5 Val av justeringsmantillika rcistrdknare
SonjaJAllgird(1:l8) och StefanLarsson(1:16)valdestill justeringsmiinoch
rdstriiknare.

6 FrAgaom stammanblivit stadgeenligtutlyst.
Mcitet fann att stiimman blivit stadgeenligtutlyst. Kallelse skickadesut via e-post och
brev den 27 mars20ll.

7 Faststdllandeav rdstldngd
Lista 6ver niirvarandeoch med fullmakt representeradefastighetsiigareupprtittadesav
Sonja Jallgird (1 :18) och Lotta Nilsson (1 :46) vid medlemmamasankomst till m<itet.
28 r6stberiittigadefastighetervar representerande(29 fri"rapunkt 11 och 30 fran punkt
13.1).

8 Fciredragningav styrelsensirsredovisning
Inga frigor inkom pi irsredovisningen.
Stiimman godkiinde arsredovisningen.
I sambandmed denna punkt kommenterade Assar Bj<lrkman att ett avtal med Vattenfall
borde vara niimnt i irsredovisningen. Styrelsenska se 6ver detta.

9 Fdredragningav revisorernasberdftelse
Per Adolfsson (1:20) liiste upp revisorernasberiittelsediir revisorernatillstyrker att
styrelsenbeviljas ansvarsfrihetfiir verksamhetsiret.
Stiimman sodkiinde revisionsbertittelsen.
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10 Beslutom faststdllandeav resultatoch balansrdkning
Stiimman faststiillde resultat och balansrikningen.

11 Friga om arvodenAt styrelseledamdter,suppleanter,
revisoreroch revisorssuppleanter
Dan Pihl (l:17) framftirde att det fr6n valberedningenshill varit svirt att fi fram
personertill styrelsenoch att ett ftirslag pi symboliskt arvode var att 25 000 kronor
avsiitts fiir att ftjrdelas inom styrelsen.Pi detta ftiljde en diskussionom m<ijligheter,
komplikationer och asikter.
Bo Fernholm ftireslog att hiinvisa till niista stiimma diir ett genomarbetatftirslag i sfl fall
kan presenterasoch stiimman beslutadei enlighet med detta fiirslag.
Det beslutadesatt ingen ersilttning skall utg6 2011.

12 Frhgaom ansvarsfrihetf6r styrelseledam6terna
Stiimman beslutadeatt bevilj a styrelseledam<jtema
ansvarsfrihet.

13 Framstdllanfrin styrelsen- att beslutaom genom riistning
13,1Budget och drsdebiteringar
Tvi budgetftirslaglades fram till stiimman. Stammanbeslutadeatt bryggan vid Osterglo
(f.d. fufi^iidssons) ska st6 kvar utan underhill (storleksordningen18 fastighetermot 6,
formell nistr?ikninggenomftirdesej).
Stiimman beslutadeatt ftiljande arsdebiteringarska giilla20Il:
Ga1
Skiirkarlsedet
2172 krimedlem
Ga2a
Allmiinningar m.m.
434 kr/medlem
Ga2b
Smibitsbryggor l-andel
138 kr/medlem
Ga2b
Smflb6tsbryggorl0-andel
1 382 kr/medlem
Stiimman lorordade att ftljande irsdebiteringar ska giilla20II:
Viistertorp Parkering
145 kr/parkeringsplats
Betalning ska ske senastden 31 augusti 2011 ftir samtliga sektioner.
Notera att detta dr nyftrt)r i dr! Endast enfaktura skickas ut (senareunder sommaren
dn tidigare).

13.2 Sldtter& rdjdag 2010
Sttimmanbeslutadeatt slitter och dikesrcijningssker den 13 augusti samt aft rdjdag sker
den 10 septemberenligt gruppering och direktiv i Handboken.

13.3 Mdrkning av trdd infiSrriSjdagen
Stiimmanbeslutadeatttrad som respektivegrupp avser att f?illa ska vara miirlctamed
plastbandsenasttv6 veckor innan rrijdag.
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13.4 Fortsatt hantering av frdgan kring bdtstorlekar
Stiimman beslutadeefter diskussion att tillsiitta de tvi utredningsgruppersom Styrelsen
ftlreslagit.
Grupp "Laglishet 2x5m"
En grupp ftir att slutfiira utredningen kring hur stiimmobeslutet 2 x 5 meter
kan efterlevasoch vilka mtijligheter som finns att inftira differentierade
avgifter och som pS laglig viig kan drivas in inom den ftjrriittning som idag
finns ftir Gal.
Gruppen ska kontinuerligt informera styrelsenoch slutredovisainft)r
stiimman 2012.
Pi stiirnmananmiilde sig Krister Berg (1:12) till dennagrupp och efter
mdtets avslutandeiiven Birgitta Markeborn (1:14).
Grupp "Framtida bitplatser pi fastlandet"
En grupp som fritt fbr utreda mrijligheter, exempelvis fler och stcirre
bitplatser.
Detta uppdrag har ett l2ingreperspektiv och ska delrapporteratill styrelsen
och vid kommande stiimmor.
Pi stiimmananmiildesig StefanMelin (1:a5) och Bo Wallberg (l:38) till
denna grupp.
Ytterligare intresseanmiilningaratt delta i bida gruppernakan gdrastill styrelsensi att
styrelsenkan formera dessagrupper snarast.
Kontakter med lantmiiteriet eller jurister som medfiir kostnaderftir fiireningen ffir
endastske efter samtycke frfln styrelsen.
Inga kostnaderiir budgeteradeftir detta 201T.

14 Informationfrin styrelse
14,1 Bryggfogdar 2U 1-A3-29
Fdljande fastigheter6r bryggfogdar vid ftireningens olika bryggor.
Brygga
Skiirkarlsedet
Skiirkarlsedet
S<idraL-bryggan
SddraPontonen
Angbitsviken
Vilstra Sidan
Osterglofastabryggan
Ostergloponton
Osterglo nolra

Namn
Larsson
Sobin
Wennberg
Melin
Riss6n
von Mat6rn
M<iller
Wallberg
Landare

Fastighet
1:16
l:32
1:48
I:45
1:59
l:30
l:27
1:38
1:3
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14,2 Bomupptagning 2011 och ildggning 2012
Fdljande fastigheterdeltar vid bomupptagningoch bomiliiggning kommande siisong.
Bitplats
05
06
07
25
26
27
44
45

Namn
Arwidsson
Saberski
Wikblad P
Kleebinder
Malmberg
Larsson
Sobin
Borup

Fastighet
1:33
I:9
l:23
l:39
l:7
l:16
l:32
l:42

14.3 Fi5rdndringari Handbokenversion 5, 2011
Styrelseninformerade om ftiljande fiireindringari Handboken:
- Kapitel omflyttade kring naturdelen samt parkeringen
- Bryggfogdeomridenfinft)rdelade
o Osterglo rivriga delade i norra och pontonen
- Hantering av uthyming och debitering detaljerade
o Anmiilan om hyrplats iir bindandeniir den blivit bekriiftad/tilldelad av
styrelsen,vilket innebiir att betalningsskyldighetftireligger iiven om
hyrplatsen inte utnyttjas under perioden.
o Fakturering sker senasti sambandmed irsavgiften.
- Hantering kring r<ijdageninftn enligt st?immobeslut2010
- Tunga transporterfttrtydligat
- Namn pi kartor speglarnya iigare

14.4 Bryggan Skdrkarlsedet
Reparationav T-jiirnet pigir just nu och kan slutfiiras troligtvis under piskveckan. Det
tir tvi till tre platser som idag iir piverkade.
Denna skada uppkom av att k?itting htingde ner i vattnet och fr6s fast i isen. Niir isen
sedanflyttat sig har kraften skadat T-jiirnet. Styrelsen fick i uppdrag att se 6ver
formuleringar i Handboken kring hantering av ftirtrijningsmaterial.

14.5 SRVsfafus
Styrelseninformerade att SRV har ansdkt om bygglov vid parkeringenft)r sopkiirl.
Styrelsen har inviint att man iiven vill att hamnomridet ska komma ifriga. Kommunen
har uppmanatSRV att komma in med bygglov iiven ftir detta. Efter det har styrelsen
inte flfltt mer information om ytterligare hiindelser.
Det iir inte troligt att nigon ftiriindring sker under iret kring sophiimtning.
StyrelsenAterkommerdi den ffir mer information i iirendet.
I sambandmed detta informerade Bo Wallberg (1:38) att SRV kommer med ny taxa pi
slamsugning.Fcir ciarska det nu vara safitma avgifr.som pi fastlandet.
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15 Motionerfrin medlemmar.
15.1Motion 7 - "Mett pd Bdtstorlekarslopas"
Motionen iir Aterkallad.

15,2Motion 2 - "NaturgruppensdterinfiSrande"
Motionen iir iterkallad.

16 Valberedningens
fdrslagtill styrelseoch revisorerfcir
verksamhetsiret 2011
Valberedningenhar bestitt av JohanNordgren (l:47) sammankallande,
Dan Pihl (l:I7)
(1:39).
samtViveca Kleebinder
JohanNordgren inledde med att silga att valberedningenhar haft det svirt att hitta
kandidater och att minga ursiikter finns ft)r att inte stiilla upp. Han uppmanade alla
fastigheteratt ft)rr eller senaredra sitt stri till stackenoch stdlla upp. Styrelsensliter hirt
pi sin fritid ftir ft)reningenoch medlemmar b<irt?inkapi vilka fr6gor som lyfts till
styrelsenoch vi bcir alla bemdta styrelsenmed respekt.Vi vill alla ha ett bra
arbetsklimat och god stiimning pi 6n. Ett styrelseuppdragiir ett fint uppdrag. Stiill upp
ndstagdng valberedningenhdr av sig.
Dan Pihl presenteradediirefter valberedningensflorslag.
Ordinarie styrelseledamdter
Eva G-Nilsson 1:26
Kvarvarandemandat 1 ar (t o m stiimman2}l2)
Pia Sodemannl:35
Fyllnadsvalpi I 6r (t o m stiimman2012)
Lotta Sydiing Melin 1:45 Nyval ph2 itr (t o m stiimman 2013)
EvaFranzdn l:7
Nyval ph2 in (t o m stiimman 2013)
JohanNordgren l:47
Nyval ph2 tr (t o m stiimman 2013)
Ordfiirande
Pia Sodemann1:35

Nyval pi 1 6r

Suppleanter
Asa R6dbo 1:36
Anna Sandberg1:47

Nyval pi 1 ar
Nyval pi 1 6r

Revisorer
Per Adolfsson 1:20
Brirje Hiill 1:43

Omval pi 1 ir
Omval pn 1 6r

Revisorssuppleanter
Anders Drangel 1:40
ChristerPihl 1:17

Omval pi I 5r
Omval pi 1 6r

Anders Riss6n kommer att sti till styrelsensftirfogande giillande bryggfrigor.
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17 Yal av styrelseledamciter,
styrelseordfdrandeoch
suppleanter
Till ordinarie styrelseledamdtervaldes Pia Sodemann(l:35) pA ett ir samt Lotta
SydzingMelin (l:45), EvaFranz1n(1:7) och JohanNordgren Q: l alla pi tvi ir.
Till styrelseordftirande
valdesPia Sodemann(1:35) pi ett 6r.
Till suppleantervaldesAsa Ridbo (1:36) och Anna SandbergQ:al pi ett 6r.

18 Val av revisoreroch revisorssuppleanter
Till revisorervaldesPerAdolfsson(1:20)ochBdrjeHall (1:43)ph ett ir.
Till revisorssuppleanter
valdesChristerPihl (1:17) ochAndersDrangel(1:a0)pi ett 6r.

19 Friga om val av valberedning
Till valberedningvaldesDan Pihl (l:17), Anders Riss6n(1:59) och Viveca Kleebinder
(1:39). Anders Riss6nutsigs till sammankallande.

20 Ovriga frigor
Midsommar2011
- Per Albertsson har anmiilt sig som ansvarig och hiilsar att alla som vill hjalpa till far
g a r n a h c i r a saivg t i l lh o n o m p i i : r i ' , , ., 1r ;, : ' l , : . , 1 ' , , i , . . , , i:.
Sopbitenkommer:
- I maj och2l augustikl I1.30 - 12.30
- Notera att du sjiilv ska b?iraombord soporna!
Waxholmsbiten - virtidtabell T5I 4-19I 6
- Utresamed Skdrgirdenfredagarkl. 16.15fran Stnimkajen
- Hemresamed Skiirgirden srindagarkl. 19.25(fr&n Dalar<i)
Ftirttij ningsmaterial
- Bj<irn Alinder (1:36) bryggfogde gSngnasiisongentackade alla deltagareftir ett
gott jobb och ftireslog atI allt ftirtrijningsmaterial ska tas bort fiire
bomupptagningen.
Fdrsiikring
- Walter Huth (1:60) frigade om ftireningen har ftirsiikring om en medlems bit
skadasav brygga. Styrelsensvaradeatt ftireningen har via Villaiigarna en
ft)rsiikring men att den inte tdcker skada av egendom pi det siittet.

21 Meddelandeom plats dir stdmmoprotokollhills tillgdngligt
Protokollet kommer att skickas ut med e-post till de fastighetersom anmfllt e-postadress
och med vanlig post till rivriga.
Protokollet kommer iiven att liiggas upp pe loreningenshemsida.
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22 Stdmmansavslutande
Anders Rissdnavgiende ordftirande samt avgiende styrelsemedlemmarnaLotta
Nilsson, Jan Hdllstr<im,Sonja J?illgird avtackadesav ft)reningen.
Stiimmans ordftirande tackade styrelsen och deltagarna samt ftirklarade stiimman
avslutad i tid och i god st?imning.

Vid protokollet
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