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 Årsmöte GFF 2012

Ordförande Sekreterare Kassör
Bob Lindstam Ingrid Kock
Liljeholmstorget 92 Fisknätsgatan 21
117 61 Stockholm 133 43 Saltsjöbaden
Telefon hem: 710 95 41 Telefon hem: 717 59 66
Mobil: 070 601 2447 Mobil: 076 807 2980

ÅRSMÖTESPROTOKOLL GFF
2012-06-16

Midsommarängen, Gränö
1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Bob Lindstam öppnade mötet och hälsade alla välkomna,
särskilt de nya medlemmar som tillkommit under året.

2. Fastställande av dagordning
Mötet fastställde förslag till dagordning, som skickats ut tillsammans med
kallelsen.

3. Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades ha blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Bob Lindstam och till sekreterare valdes Åsa
Larson.

5. Val av två justeringsmän
Bengt Skoglund och Jan Sigus valdes att, jämte ordförande, justera
årsmötesprotokollet.

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2011
Verksamhetsberättelsen för 2011, som skickats ut med kallelsen, genomlästes och
lades till handlingarna.

7. Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet
Jan Häggström läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade, i enlighet med
revisorernas förslag, att fastställa resultat- och balansräkning och att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.

8. Val av styrelse för 2012/2013
Valberedningen överlämnade sitt förslag till föreningens funktionärer för
verksamhetsåret 2012/2013. En ordinarie styrelseledamot avgår. Årsmötet utsåg
följande styrelse:
Ordförande Bob Lindstam omval
Kassör Ingrid Kock omval
Ordinarie Magnus Dahlquist nyval
Ordinarie Björn Gunnerholm omval
Ordinarie Hans Hydén omval
Ordinarie Ulla Söderström omval
Ö-representant Pål Wingren (Lövskär) omval

9. Val av revisorer och revisorsuppleant
Årsmötet godkände förslaget och utsåg följande personer:
Revisor Jan Häggström omval
Revisor Per Arne Palmgren omval
Suppleant Anders Hälltorp nyval
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10. Val av valberedning
Till valberedning för år 2012/2013 valde årsmötet:
Hans Kock omval
Claes Söderström omval

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter enligt nedan.
Gränöbor 500 kr
Övriga öar 400 kr
Båtplats 200 kr
Arbetsdag 600 kr
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgifterna enligt förslaget.

12. Inkomna skrivelser
En skrivelse har inkommit. I denna föreslås att en fast eldragning görs till
Midsommarstugan från 1:43 (Röine). Skrivelsen biläggs protokollet som bilaga 1.

Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att genomföra förslaget.

13. Övriga frågor
Enkät
En enkät har besvarats av GFFs medlemmar under veckorna närmast före årsmötet.
Bakgrunden till att enkäten tagits fram är ett antal frågor som hamnat hos styrelsen
under senaste året och förhoppningen är att få så många svar och kommentarer som
möjligt på frågor som är angelägna för alla. 36 svar har inkommit.

En sammanfattning av enkätsvaren redovisades och mötet diskuterade vilka
slutsatser man kan dra av enkäten.

Mötet beslutade att enkätsvaren ska få vara vägledande för hur beslut fattas
angående samfälld mark på ön.

De områden som lyftes i enkäten var följande:
1. Nyttjande av samfälld mark
2. Behövs regler för samfälld mark?
3. Inlandstomternas behov av båtplats
4. Behövs restriktioner vid användande av fyrhjulingar?
5. Standard på vägarna på ön

Sammanfattningen biläggs protokollet som bilaga 2.

Inriktning Östra viken
Beslutades att ge styrelsen mandat för att i samråd med närmaste fastighetsägare,
båtplatsinnehavare och andra intressenter försiktigt göra i ordning den samfällda
marken vid Östra viken. Åtgärderna ska omfatta bl a att ta bort grushögen, ställa
soptunnorna snyggare, säkra att det går att bada där. Efter gränsutsättningen vet vi
nu exakt var den samfällda marken ligger.
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Reparation av bryggan i Södra viken
Bryggan i Södra viken är i dåligt skick och behöver repareras. Bl a behöver alla rör
på den inre delen av bryggan bytas ut.

Konstaterades att det åligger de medlemmar som har båtplatser vid bryggan att se
till att bryggan är i användbart skick. Föreningen som har en gästplats där betalar
sin andel av kostnader som uppkommer.

Beslutades att föreningen utöver sin andel bidrar till finansieringen genom att betala
för den betong som behövs för den innersta delen av bryggan (närmast land).

Matrikeln
Ett annat stort tack riktades till Ulla Söderström som håller i matrikeln. En ny
upplaga kommer att e-postades ut till medlemmarna snarast. Ändringar i matrikeln
skickas i första hand till Ulla, i andra hand till någon av de övriga
styrelsemedlemmarna.

Midsommarfirande
Huvudansvariga för midsommarfirande är:
2012 familjerna Ståhle och Sandstedt
2013 familjerna Tigerström och Holm.

Ett nytt rep till dragkampen efterlystes. Konstaterades av mängden lotterier och
andra aktiviteter får avgöras av varje års arrangör.

14. Årsmöte 2013
Datum för årsmöte år 2013 fastställdes till lördagen den 15 juni, kl 13.00 på
Midsommarängen.

15. Mötets avslutande
Bob Lindstam avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

……………………….. ………………………….
Åsa Larson Bob Lindstam

Justeras

……………………….. ………………………….
Jan Sigus Bengt Skoglund


