
 

 

GUSTAVSVIKS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING          PROTOKOLL  

                                     nr 299           

Ordinarie årsmöte 

 

Tid onsdagen den 14 maj 2014 kl 19.00 

Plats OrmingeHus 

 

§  1 Årsmötet förklarades öppnat. 

 

§  2 Det konstaterades att kallelse till årsmöte sänts ut i behörig ordning. 

 

§  3 Föredragningslistan fastställdes med tillägg av följande punkter under övriga frågor: 

 ställningstagande om fortsatt planarbete, extra årsmöte och rapport om gatuavgifter. 

 

§  4  Till ordförande för mötet valdes Sven Georg Ericsson och till sekreterare valdes Ulla Stark. 

                       

§  5 Bo Ståldal och Hans Gabrielson utsågs att justera dagens protokoll samt att  

verkställa rösträkning. 

 

§  6 Göran Wellerstrand  redogjorde för verksamhetsberättelsen och Thore Jönsson för bokslutet. 

 Årsmötet beslutade  

att lägga verksamhetsberättelse med bokslut för år 2013  till handlingarna.     

Under denna punkt avtackades Thore Jönsson som i 20 år varit föreningens kassör.  

 

§  7   Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

  

§  8 Årsmötet beslutade 

 att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

§  9  Göran Wellerstrand redogjorde för 2014 års budget.  

  

§ 10 Årsmötet beslutade 

att tomtavgift och medlemsavgift för år 2015 förblir oförändrade. 

Tomtavgiften blir 2300 kr med 100 kr rabatt för fritidsboende. 

Ägare till fler fastigheter betalar full avgift per fastighet.  

Medlemsavgiften är 100 kr. 

                      

§ 11 Årsmötet beslutade avslå motionen från Bo Nilsson om att nu gällande parkeringsförbud 

 utvidgas till hela vägnätet och gälla hela året.  
 

§ 12              Årsmötet beslutade   

att         arvodet till revisorerna för år 2014 utgår med  5000 kr. 

att         arvodet till styrelsen för år 2014 skall utgå oförändrat med 100000 kr inklusive  

             sociala avgifter.  
 

§ 13 Årsmötet beslutade  

 att          till styrelseledamöter för en period av två år välja Anders Lagerkvist (omval), 

              Sofie Nordström (omval), Claire Nyström (nyval), Rickard Sjöström (omval) och 

              Göran Wellerstrand (omval).                     

      
 



 

 

§ 14           Årsmötet beslutade 

                   att          till ordförande för en mandatperiod på ett år välja Göran Wellerstrand (omval). 

 

§ 15 Årsmötet beslutade 

 att          till revisorer för en period av ett år välja 

               Lars Åke Algotsson (nyval) och Lars Hamberg (nyval)  

att          till ersättare välja Sven Georg Ericsson (nyval). 

 

§ 16 Rapporterades att simskola och idrott kommer att arrangeras i likhet med tidigare år.  

 Årsmötet beslutade utse 

 Jan-Olof Ågren (omval) till samordnare för simskolan och Helena Wiström (omval) till 

 samordnare för idrotten.  

 

§ 17 Årsmötet beslutade utse 

                      Helène Ottran (omval) till sammankallande i midsommarkommittén. 

  

§ 18 Årsmötet beslutade 

att          till valberedning välja Anders Bill (omval) sammankallande, Christofer     

             Aiderfors (omval) och Claes Sjöblom (nyval).             
 

§ 19 Övriga frågor 

           a.        Årsmötet ansåg att styrelsen skall fortsätta arbetet med planarbetet och kontakterna med 

 Nacka kommun i detta ärende.  

 

            b. Det kan bli ett extra årsmöte om stadgeändringar i höst. 

 

            c. Börje Caringe som varit revisor i GFF under många år avtackades. 

  

            d. Bo Ståldal rapporterade att 10% av Sveriges kommuner däribland Nacka tar ut avgift för 

 gatukostnader när områden förtätas. En protestlista fanns tillgänglig där man kunde skriva 

 sitt namn och som sedan lämnas till Nacka kommun.    

  

§ 20 Årsmötet avslutades.  

 

  

 Vid protokollet  Justerat 

 

 

 

 Ulla Stark   Sven Georg Ericsson 

 Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 Justerat 

 

 

 

 Bo Ståldal                        Hans Gabrielson 


