
Årsmöte Boviksvägen Samiållighetsförening (BSF) 

Bovik den 29 juni 2015 

Närvarande: Sverker Kristoffersson, Roy Mattsson, Robert Mattsson, Mats Erick Mattsson, 
Torbjörg Mattsson, Eva Erlandsson, Robert Jansson, Krister Schiöler, Elke Schubert 
Hjalmarsson, Pia-Lena Olofsson, Lennart Håkansson, Morgan Olofsson, Gun Södergreen, 
Lars Jakobsson, Urban Olofsson, Janne Otterström, Erik Hamaren, 

Allmän upplysning: Postkoden Bovik/Björkö 475 37 

Mötet öppnas 

1. V al av ordförande för mötet 

Förslag: Krister Schiöler 
Beslut: Antaget 

2. Val av sekreterare vid årsmötet 

Förslag: Elke Schubert Hjalmarsson 
Beslut: Antaget 

3. Val av protokolljusterare 

Förslag protokolljusterare: Urban Olofsson, Erik Hamren 
Beslut: Antaget 

4. Styrelsens berättelse (Bilaga) 
Krister sammanfattade året kort. 
Anbud för Klämman har begärds in av tre företag men har inte kommit in än. 
Det har smålagats på vägen och röjts vid vägkanten i samband med städdagen. 
Arbete med vägen kommer att fortsätta. 

Ekonomisk redovisning av Robert Jansson (Bilaga) 

Revisor Jan Erik Wennerlöf är ej närvarande 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Förslag: Om revisorn inte har någon erinran så gers styrelsen ansvarsfrihet. 
Beslut: Antagen 

6. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna 

6:1 Motion 
Motion om arbetsledare för arbetsdagarna i föreningen 

Bakgrund: Vissa gånger när arbetslagen samlats har arbetet inte varit förberett och planerat 
på ett bra sätt. Det gör att vår arbetskraft inte kan göra den nytta den skulle kunna gjort för 
föreningen. 

~ .. . . .. 



Årsmöte Boviksvägen Samfällighetsförening (BSF) 

Bovik den 29 juni 2015 

Motion: Jag anser att årsmötet bör besluta om att det ska finnas en person i styrelsen eller av 
styrelsen utsedd person som ansvarar för arbetsdagarna, arbetsledare. 

Arbetsledarens ansvar 
Planera ihop med styrelsen vad som ska uträttas på arbetsdagarna 
Säkerställa att verktyg och material finns för arbetet på arbetsdagen 
Kalla föreningens medlemmar till arbetsdag/dagarna 
Leda arbetet under arbetsdagarna 
Hålla liggare över vad som görs när och vad som planeras för framtiden 

Bästa Hälsningar Urban Olofsson, Nolö 3:15 

Styrelsen kommer att se ut en person/grupp som kommer att organisera arbetsdagen och 
uppgiftsfördelningen på arbetsdagen. 
Beslut: Antagen 

Förslag: Styrelsen ta fram en långsiktig planering för vägsanering med tidsperspektiv och ev. 
kostnader som kommer att uppstå. Detta tas fram till nästa årsmöte. 
Beslut: Antagen 

Förslag arbetsdag 2015. 
Arbetsdag lördag den 11 juli kl. 9.00-14.00, enlig listan. Vi behöver bra 
uppslutning, ta med spade, grep m.m. 
Samlingen ovanför Klämman. 
Grillning i anslutningen kl 17.00. Det grillas vi på bryggan, alla tar med egen mat. 
Stolar och bord kan lånas av Janne (segelskolan). 

Grus beställs av Krister inför städdagen. 

7. Styrelsens föreslag till utgiftsstat och inkomststat samt debiteringslängd (Bilga) 

Förslag: Avgift per andel SEK 80:
Beslut: antaget 

Förslag: För att få rabatt för deltagande vid arbetsdagen gäller listan som upprättas vid 
arbetsdagen. Vid arbetsinsats annat tillfälle måste detta anges till kassören (Robert). 
Beslut: antagen 

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Förslag: ingen ersättning, som tidigare 
Beslut. antaget 

9. Val av ordförande och av övriga styrelseledamöter och suppleant 

Styrelseledamot: kvar 1 år Krister Schiöler 
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Styrelseledamot: kvar på 1 år Roy Mattsson 

Förslag till styrelseledamot: Robert Jonsson omval på 2 år 
Beslut: antagen 

Bovik den 29 juni 2015 

Förslag till styrelseledamot: Elke Schubert Hjalmarsson omval på 2 år 
Beslut: antagen 

Suppleant: Robert Mattson omval på 1 år 
Beslut: antagen 
Suppleant: Urban Olovsson nyval på 1 år 

10. Val av revisorer 

Förslag revisor: Pia-Lena Olofsson nyval på 1 år. 
Beslut: antagen 
Förslag revisorssuppleant: omval av Ingmar Gillholm på 1 år. 
Beslut: antagen 

11. Val av valberedningen på ett år 

Förslag: omval av Tobjörg Mattsson, Mats Mattsson på 1 år. 
Beslut: antagen 

12. Övriga ärenden 

Önskemål om arbeten på vägen som behöver göras kan lämnas till styrelsen. 

Styrelsen reka upp lagsplats för väggrus1 I/ i~ h tJ11-tM ~""' 

Önskemål om översyn på mötesplatserna, röjer platserna vid arbetsdagarna och 
utmarkering av platserna. 

Vinterskötsel av vägen: 
Styrelsen skall utreda frågan innan vintersäsongen. Styrelsen ser över möjlighet att 
leja ut till externt företag eller eventuellt avlöna Morgan Olofsson för tjänsten. 

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 

Protokollen och andra dokument finns på hemsida www.bjorko.org 

Protokollet skickas via e-mail där adressen finns tillgänglig för styrelsen, kommer att hängas 
på ladan vid segelskolan och läggas ut på hemsidan . .. 
Mötets avslutas 
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