Fritidsområdet

Marsbacken
Ekonomisk förening
Box 194

761 22 Norrtälje
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Fritidsområdet
Marsbacken Ek. förening, 20 maj 2017
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Ordförande Bo Matsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
Deltagarförteckning upprättades med 45 medlemmar närvarande varav 1 fullmakt.
Till ordförande för stämman valdes Bo Matsson, medlem 4.
Till sekreterare för stämman valdes Mats Oldmar, medlem 121.
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Solveig Forsberg och Göran Eriksson
Fråga om stämmans behöriga utlysande besvarades med Ja.
Styrelsens redovisningshandlingar var gjorda tillgängliga. Stämman godkände redovisningen.
Revisorernas berättelse godkändes av stämman.
Stämman godkände och fastställde balansräkningen per 2016-12-31.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
Beslut i anledning av föreningens vinst enligt balansräkning: Ny räkning i dispositionsfond.
Godkändes av stämman.
Beslut i anledning av debiteringslängden för 2017: Stämman fastställde debiteringslängden för
2017.
Fråga om arvoden till styrelsen: Stämman beslutade om 30 000kr.
Val av styrelseledamöter:
a) Till ordinarie ledamöter på två år omvalde stämman Ola Bergström och nyval Åke Westin
i) Ola Bergström och Åke Westin valdes av stämman
b) Till suppleanter på ett år beslutade stämman
i)
Martin Waern och Rolf Johansson
Protokollspunkten förklarades omedelbart justerad.
Val av revisorer:
a) Till ordinarie revisorer för räkenskapsåret 2017 beslutade stämman omval av Ulla Curbo och
Johanna Stehn.
b) Till revisors suppleanter beslutade stämman omval av Stefan Larsson samt Olof Nevenius.
Val av valberedning: Omval av Daniel Stehn och Erik Westberg. Erik Westberg sammankallande.
Budget för 2017 godkändes.
Fastställande av avgifter för 2018.
a) Styrelsens förslag innebar oförändrade avgifter.
i) Stämman beslutade att höja årsavgiften till 2000 med 26 röster för och 19 emot.
Stämman godkände detta.
Nedan de nya avgifterna för 2018:
Årsavgift: 2000 kr
Miljövårdsrabatt/tillfälle: -200 kr
Bryggavgift 2,0 m: 600 kr
Bryggavgift 2,5 m: 750 kr
Bryggavgift 3,0 m: 900 kr
Hamnvårdsrabatt: 150 kr för vårdeltagande, 250 kr för höstdeltagande.
Bojavgift: 100 kr
Sjöbodsavgift: 400 kr
Förseningsavgift: 250 kr
Stadgeändringar
a) Stadgarna godkändes av stämman. Stadgarna vinner laga kraft först efter en extra stämma
eller efter nästa årsstämma.
b) Ändring även rörande motionstid: Stämman beslutade att motioner ska vara inlämnade
senast två veckor innan årsstämman
Motioner:
a) Motion rörande IP-Only och planerna för fiber: Motionen yrkar avslag till alla ansökningar om
fibernedgrävning
i) Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda detta i och med att förfrågan
inkommer från IP-Only
b) Motion rörande drift av vattensystem: Motionen yrkar att föreningen tar in kostnadsförslag på
drift av vårt vattensystem från externa entreprenörer.
i) Motionen tillstyrkes
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c) Motion rörande hundar och badudden: Motionen yrkar att stämman uppmanar hundägare att
respektera hur och var man rastar sina hundar samt ordning vid badande av hundar vid
badudden
i) Stämman anser att motionen är behandlad
d) Motion rörande hemsidan marsbacken.se: Motionen yrkar att marsbacken.se behålls samt
byggs om och att driften av denna läggs ut på tredje part.
i) Stämman beslutade att ge i uppdrag till medlem att bygga om hemsidan.
21) Information från Styrelsen:
a) Nya medlemmar: Under året har det tillkommit 3 nya medlemmar, Alla hälsas välkomna till
Marsbacken.
i) Nr 2 Eva Maria Fahrer, Hagbacken 4
ii) Nr 20 Tuija Österlind & Jan Vidar Gullbrandsen Vattentornsvägen 2
iii) Nr 49 Richard & Marie Löwenthal, Tallmovägen 52
22) Övriga frågor:
a) Frågan om hur många som inte har mailadress kom upp för att kunna sprida information
b) Åke Westin rapporterade från möte med polisen rörande stölder, ”Båtsamverkan”
c) Diken ska ha ett djup på 40 cm från vägbanan
23) Ordförande förklarade stämman för avslutad.
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