Protokoll Årsmöte
Fört vid årsmöte 2022-03-29
Plats: Erskinesalen, Ekerö centrum
Representation: 15 personer närvarande vid årsmötet. 5 i styrelsen, 1 suppleant. Frånvarande från styrelsen: 2 suppleanter,
Sam Bäcknäs och Jennie Björk

Ordförande Hans Christiansen öppnade mötet
1. Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

2. Val av ordförande
Till mötets ordförande valdes Hans Christiansen.

3. Val av sekreterare
Till mötets sekreterare valdes My Blomqvist Olsberg.

4. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Patrik Nyberg och Rolf Wallentin.

5. Fastställande av dagordning för stämman
Dagordningen fastställdes med önskan att lägga till fastställande av balansräkningen under punkt 9.
Den med kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

6. Fastställande av beslutsordning för stämman
Noterades att varje fastighet har en röst och beslut tas med handuppräckning såvida annat ej påfordras

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
Verksamhetsberättelsen godkändes.

8. Redovisning av det gångna årets ekonomiska utfall 2021
Redovisningen godkändes.

9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkningen
Revisor Joakim Eckerström redovisade revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen godkändes.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för
2022
Förslaget redovisades och godkändes.

12. Ersättning till styrelse och revisorer
Ordinarie är hedersmedlemmar, vilket gör att de inte behöver betala årsavgiften. Suppleanter liksom revisorer får 900 kronor.

13. Val av styrelseledamöter för kommande perioder
Valberedningen föreslår omval enligt följande:
Micke Bergman, 2 år Markfogde
Lars Ekeling, 2 år Kassör

Valberedningen föreslår också:
Jennie Björk 1 år Suppleant, omval
Anna Leander 1 år Suppleant, omval
Beslut fattades enligt valberedningens förslag.

14. Val av revisorer
Till revisorer omvaldes nyval Joakim Eckerström och omval Deirdre Ross. Till revisorssuppleanter valdes Fredrik Olsson och
Ragnhild Östermyren.

15. Val av valberedning
Till valberedning valdes William Heigard och Patrik Nyberg.

16. Breddning av Älvnäsvägen
Vägföreningen vill bredda Älvnäsvägen och gångbanan mellan Hedborgs och Gärdsmygskurvan. Den finansieras och
genomförs av intäkter från vattenförsäljning och påverkar inte ordinarie verksamhet. Kostnaden ligger mellan 600 000 –
700 000.
Stämman godkänner breddningen av Älvnäsvägen.

17. Motioner från medlemmar
Noterades att det inte hade inkommit några motioner före decembers utgång 2021.

18. Övriga frågor
Vad gör man med övergivna båtar man hittar? När vi vet vem det tillhör kommer Styrelsen att kontakta ägarna med uppmaning
att ta bort det. Gäller båtar och skräp i stort. Om man då inte tar bort det, kommer föreningen göra detta och skickar därefter
fakturan för arbetet till ägarna.
Erosion finns vid nergången vid Busvikens båtklubb från Domherrevägen. Styrelsen ska titta på det.
Vi behöver rensa i diket vid Talgoxebacken.
Ett träd är på väg över en brygga vid allmänningen vid Domherrevägen och detta har Linda Tapper lovat att ta ner.
Markfogden söker en person som har en gammal harv som kan hjälpa oss med ängen.
Ordföranden berättar om kommande projekt. Bland annat vill vi göra en piazza i hörnet Älvnäsvägen och Näktergalsvägen. Vi
har fått tillgång till stora och billiga gatstenar vid Drottningholms borg. Fyra parksoffor, en boulebana och en fontän i mitten är
det som vi önskar göra på samma plats. Vi kommer även att flytta parkbänkar från andra delar av Älvnäs dit.
I lekparken kommer vi att bygga några fler sittplatser samt två nya gungor till den befintliga gungställningen.
Ordföranden berättar vidare om ångbåtsbryggan som vi tog beslut om för några år sedan. Det blir en replica av den gamla
ångbåtsbryggan som låg där 1937. Man kommer inte kunna lägga till där, utan detta blir mer som en sittplats på berget.
Det kom ett förslag om en bänk på Utsiktspunkten i svängen på Domherrevägen.
En fråga som kom upp var hur det går med vattenförsäljningen. Ordförande berättade att det är tre avtal som är signerade och
inskickade till Lantmäteriet, samt att det är åtminstone sex till som är på gång. Köparna betalar själva för lantmäterikostnaderna.

19. Meddelande om plats där årsmötesprotokoll hålls tillgängligt
På anslagstavlan och på hemsidan.

20. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla som hade kommit och avslutade mötet.
Ekerö Centrum den 29 mars 2022
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