
 

 

GUSTAVSVIKS FASTIGHETSÄGARES   PROTOKOLL  

EKONOMISKA FÖRENING      
                                
 

Ordinarie årsmöte 

 

Tid tisdagen den 26 mars 2019 kl 18:30 

Plats Boo Folkets Hus, Orminge centrum 

 

§  1 Årsmötet förklarades öppnat. 

 

§  2 Till ordförande för mötet valdes Claes Sjöblom och till sekreterare valdes Ulla Stark. 

 

§  3 Mats Barv och Christofer Aiderfors utsågs att justera dagens protokoll samt att  

 verkställa rösträkning. Röstlängd är upprättad. 

 

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

  

§  5 Föredragningslistan fastställdes. 

 

§  6  Göran Wellerstrand redogjorde för verksamhetsberättelsen och bokslutet. 

 Potthålen på Ringleksvägen hade inte lagats under året. 

 Årsberättelse med bokslut lades till handlingarna.  

  

§  7 Sven Georg Ericsson läste upp revisionsberättelsen som därefter lades till handlingarna. 

 Äldre fordringar bör drivas in. 

 Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

§  8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.   

 

§  9 Resultat – och balansräkning för verksamhetsåret 2018 fastställdes.  

 

§  10 Kassören Marie Lindgren redogjorde för 2019 års budget.  Styrelsen ska arbeta efter den  

 framlagda budgeten. 

 

§  11 Årsmötet beslutade 

att        arvode till hela styrelsen för år 2019 enligt valberedningens förslag ska höjas till 

            109 000 (ca. 2,3%). exklusive arbetsgivaravgifter. 

 att        arvode till auktoriserad revisor utgår efter överenskommen och godkänd räkning. 

 att        arvode till medlemsrevisor höjs från 2650 till 2700 (ca 2 %) exklusive  

             arbetsgivaravgift.  
 

§  12 Andelsvärdena är oförändrade då storleken på fastigheter under 2018 inte har förändrats. 
 

§  13 Årsmötet beslutade 

 att        tomtavgiften för år 2020 blir oförändrad med 2800 kr och 100 kr rabatt för  

             fritidsboende. Ägare till fler fastigheter betalar full avgift per fastighet.       

              Medlemsavgiften är 100 kr. 
 

 

 



 

 

§  14  Årsmötet beslutade 

 att        till styrelseledamöter för en period av två år välja  

             Christophe Lovén (omval), Marie Lindgren (omval), David Björk (nyval)  och  

             Jimmy Svederud (nyval).  

  

§  15 Årsmötet beslutade  

 att         till ordförande för ett år utse Göran Wellerstrand (omval). 
 

§  16 Årsmötet beslutade 

 att         till revisorer för en period av ett år välja Linda Löfgren Andersson (omval), 

              auktoriserad revisor  (omval) och till medlemsrevisor Lars Åke Algothson (nyval).

               

§  17 Årsmötet beslutade  

 att         till valberedning för en period av ett år utse Claes Sjöblom (omval) och 

              Roy Brands (omval).   
 

§  18 Diskussion om hur föreningen ska agera vid förhandlingar med Nacka kommun 

 beträffande den allmänna platsmarken. 

 Tre förslag framfördes. 

1. Föreningen ska arbeta för att behålla den allmänna platsmarken. 

2. Föreningen ska sälja platsmarken till Nacka kommun. 

3. Platsmarken ska behållas och föreningen ska försöka göra marken till 

naturvårdsområde. 

 Efter omröstning beslöts att föreningen i enlighet med punkt 1 ska arbeta för att behålla 

 den allmänna platsmarken. 

 

§  19 Årsmötet tillstyrkte motionen om upprustning av cykelparkeringen vid badet som sänts in 

 av Björn Johannisson. 

  

§  20 Det framfördes att det är en del stök i vårt område. Fastighetsägarna bör vara 

 uppmärksamma på detta. 

 

§  21 Efter avtackning av Ulla Stark, Niclas Rysjö och Sven Georg Ericsson förklarades årsmötet 

 avslutat. 
 

 Vid protokollet  Justerat 

 

 

  

 Ulla Stark   Claes Sjöblom 

 Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 Justerat 

 

 

 

 

 Mats Barv   Christofer Aiderfors 


