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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsemöte 2009-07-18 kl. 14.00
Plats: Hamnen, Boviken
Närvarande: Enligt separat förteckning och styrelsen. 
Frånvarande: Lena Persson, kassör.

Ordförande Mikael Keinonen hälsade alla välkomna till årets stämma. Innan
mötet skulle börja meddelade han att Paul Isaksson, mångårig medlem och stark
initiativtagare i föreningen, hade avlidit under natten. Mikael tände ett ljus för
att hedra minnet av Paul och en stunds tystnad följde innan mötet inleddes.

§ 1. Ordförande för stämman
Till ordförande för årsstämman valdes Mikael Keinonen.

§ 2. Sekreterare för stämman
Till sekreterare valdes Ove Kolmodin.

§ 3. Justeringsmän 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Siv Berg och Muriel
Bjureberg. Protokollsjustering sker 2009-08-02 kl. 15.00 hos Ove Kolmodin,
Grindkviar14.

§ 4.  Styrelsens verksamhetsberättelse 2008-07-01 – 2009-06-30,
ekonomirapport för tiden 2008-01-01 – 2008-12-31 samt revisorernas
berättelse.
-Mikael Keinonen redogjorde för föreningens verksamhet enligt bilaga. 
-MK redogjorde också för resultat- och balansräkning under verksamhetsåret
vilket innebar ett överskott på 8865:81 vilket var något lägre än budget. En
bidragande faktor var inköp av slåtterbalk som belastade resultatet.
-Siv Berg läste upp revisionsberättelsen som tillstyrkte ansvarsfrihet för
styrelsen.

§ 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötesdeltagarna röstade ja till ansvarsfrihet för styrelsen.
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§ 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
-Mötet beslutade om oförändrat belopp till styrelsen, 4000:-, att fördela mellan
medlemmarna, samt oförändrad ersättning till valberedning och revisorer.

§ 8. Styrelsens förslag till underhålls- och verksamhetsplan.
-Kontinuerligt underhåll av vägarna genom skrapning och ifyllnad av grus i
gropar.
-Bortforsling av släke och skötsel av stranden.
-Underhåll av informationen på anslagstavlan vid Stengrindevägen/Hidevägen
vilken är föreningens officiella informationskanal tillsammans med hemsidan
www.hideviken.org
-Fortsatt bevakning av bygglovsärenden mm.
Mötet antog ovanstående plan.

§ 9.  Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd.
Ordföranden föreslog att den utskrivna fastighetsförteckningen från
Lantmäteriet som skickades runt på mötet skall utgöra debiteringslängd samt att
avgiften per andel skall vara oförändrat 150:-. För bebyggd tomt debiteras 3
andelar och för obebyggd 1 andel. Mötet röstade ja till förslaget.

§ 10.  Val av styrelseordförande.
Mikael Keinonen valdes till ny ordförande nästkommande verksamhetsår som
börjar 2010-01-01.

§ 11.  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Hans Forsslund presenterade valberedningens förslag och följande beslutades:
-Åsa Berg, Grindkviar 15 valdes in som ordinarie ledamot fr.o.m. 2010-01-01
med en mandattid på 2 år efter Lena Persson som undanbett sig omval.
-Gerhard Markström omvaldes som ordinarie ledamot på en mandattid på 2 år
fr.o.m. 2010-01-01.
-Som styrelsesuppleanter omvaldes Thore Nilsson, Patric Hederstedt, Nils-
Gunnar Ahlgren och ny suppleant blir Hans Forsslund som ersätter Lena
Jonsson.
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§ 12.  Val av revisorer och revisorssuppleanter.
-Siv Berg och Ann Tell omvaldes på ett år.
-Nils Gyllenberg och Jesper Nilsson omvaldes som suppleanter ett år.

§ 13.  Val av valberedning.
Till valberedning omvaldes Ralph Berg, tillika sammankallande, samt nyvaldes
Marianne Fransson, Kännungs 1:48. Dessa två har mandat att vid behov tillkalla
ytterligare ledamot.

§ 14  Övriga frågor
-Anette Rondahl-Johansson föreslog att en länk skapas till föreningens hemsida
där medlemmarna kan meddela om lediga stugor för uthyrning m.m. Mötet
tyckte det var ett bra förslag. Hans Forsslund är web-ansvarig.
-Förslag om publicering på hemsidan av gjorda fastighetsaffärer inom området
diskuterades. Köpare kan rapportera om så önskas till Hans Forsslund.
-Gerhard Markström rapporterade kort om Hide kulturbrotts verksamhet. De
önskar hjälp vår förenings medlemmar med lite tillsyn och rapport om ev.
skadegörelse. Om någon vill bidra med frivillig hjälp kontakta Hans Forsslund. 
-Önskemål om att kallelser från föreningen sätts upp på alla tre anslagstavlorna
beslutades, sekreteraren ansvarig.

-Innan mötet avslutades tackade ordföranden Mikael Keinonen förra
ordföranden Hans Forsslund för ett mycket bra och initierat jobb i styrelsen. Han
nämnde speciellt Lantmäteriförrättningen, vatten- och avloppsfrågorna samt
arbetet med föreningens hemsida. Hans avtackades med en tavla av Staffan
Snidare samt en varm applåd från de närvarande medlemmarna.

§ 15  Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmoprotokollet anslås på föreningens anslagstavla och på föreningens
hemsida efter det att justering har skett. Originalet förvaras hos sekreteraren.

Vid protokollet Justeras

Ove Kolmodin, sekr. Mikael Keinonen, ordf     Siv Berg         Muriel Bjureberg


