Protokoll årsmöte 2019-04-13

Närvarande: 19 medlemmar Bilaga 1
Plats: Hembygdsgården Saltarö
1. Stämmans öppnande
Ordförande Christer Canow förklarade mötet öppnat kl. 13.00
2. Val av mötesordförande
Robert Guve valdes till mötesordförande.
3. Val av protokollförare
Ann Jäderlund valdes till protokollförare.
4. Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman beslutade att mötet var behörigen utlyst.
5. Godkännande av dagordningen
Stämman godkände dagordningen.
6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Lennart Widelund och Per Lindstedt valdes till justerare, tillika rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning av det gångna
verksamhetsåret
Genomgång av verksamhetsberättelsen av Ann och ekonomiska berättelsen av Berit.
Resultatet överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag.
8. Revisorernas berättelse
Caroline Eriksson redogjorde för revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
Stämman godkände fastställande av balans- och resultaträkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
11. Behandling av motioner och styrelsens förslag
En motion har inkommit. Bilaga 2
Motionslämnaren Per Lindstedt förtydligade att det är trafiksituationen vackra
sommardagar som ökar trafiken med bland annat backande båttrailers. Varje trailer vi
kan få bort förbättrar säkerheten.
Efter röstning avslog mötet motionen.
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12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåren 2019, 2020 och 2021
Robert gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan. Förutom underhållsarbete,
besiktning av kättingar, inkoppling av belysning så kommer installation av Y-bommar
fortsätta samt planering på lösning till Utfallets långbrygga påbörjas.
13. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
Robert gick igenom styrelsens förslag till budget som stämman godkände. Det
konstateras att ett tryckfel uppstått under Övrig ext kostnader 82 6500. En nolla ska tas
bort: 82 650.
14. Fastställande av arvode för styrelse, bryggfogdar och revisorer för verksamhetsåret
Stämman godkände styrelsens förslag om oförändrade arvoden
15. Styrelsens förslag till avgifter för nästkommande år
Stämman godkände styrelsens förslag om oförändrade avgifter.
16. Val av styrelseledamöter och valberedning
Stämman valde följande styrelseledamöter:
Berit Sandelius
omval 2 år till 2021
Olle Edding
omval 2 år till 2021
Ann Jäderlund
vald till 2020
Christer Levihn
vald till 2020
Christer Canow
vald till 2020
Alla bryggfogdar ingår i valberedningen.
17. Val av revisorer
Caroline Eriksson
Thomas Larsson

omval 2 år till 2021
nyval 1 år till 2020

18. Mötet avslutas
Årsmötet avslutas kl. 13.30

Vid protokollet:
__________________
Ann Jäderlund
Justeras:
___________________
Lennart Widelund

___________________
Per Lindstedt
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Bilaga 1
Ann Jäderlund
Robert Guve
Kjell Junbrant
Christer Levihn
Berit Sandelius
Mikael Hult
Åke Andersson
Anne Lindstedt
Per Lindstedt
Thomas Larsson
Caroline Eriksson
Patrik Lanner Gromell
Lennart Widelund
Michael Moschew
Lennart Vaara
Mats Wester
Christer Canow
Sten Jonsson
Olle Edding
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Bilaga 2
December 2018
Till styrelsen för Saltarö – Skärmarö Bryggförening
Härmed lämnas följande motion avseende sjösättningsrampen vi Allévikens bryggor. Vi anser
att en bom skall placeras vid sjösättningsrampen för att förbättra trafiksituationen kring
parkeringarna vid Alléviken och begränsa antalet parkerade släp på ängen. Båtrampen som är
avsedd för medlemmar i Bryggföreningen används idag också flitigt av många andra. En av
orsakerna till detta är att den är gratis och att de flesta andra båtklubbar och bryggföreningar
på Värmdö har bom som begränsar tillträdet. Att nyttja rampen vid Kopparmora kostar till
exempel 1.000 SEK per år enligt deras hemsida. Andra avgiftsbelagda ramper finns också på
Bullandö Marina och vid Stavsnäs.
Vårt förslag är att:
Sätta upp en bom med kodlås. Koden ska lämnas ut till båtägare som innehar båtplats vid
våra bryggor i samband med betalning av båtplatsen. Övriga fastighetsägare på
Saltarö/Skärmarö som ej har bryggplats, men önskar använda rampen kan få nyttja den mot
en avgift till Bryggföreningen på samma sätt som Kopparmora Båtklubb gör.
Anne och Per Lindstedt
Styrelsen föreslår avslag till motionen med följande motivering:
Enligt vår uppfattning är det inte en fråga för bryggföreningen att lösa parkeringsfrågan på
Saltarö. Att sätta en bom vid sjösättningsrampen tror vi bara skulle lösa vissa delar av
problemen. Det skulle försvåra för boende som vill sjösätta eller ta upp sina båtar vilket inte
gynnar våra medlemmar. Frågan bör utredas vidare av vägföreningen där bryggföreningen
kan delta i arbetet.
/Styrelsen SSBF

