ÖVF
Österskärs Villaägareförening u.p.a.

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Österskärs Villaägareförening
u.p.a. (716400-1310) hållen den 4 juni 2020 i, Allängen Österskär.
Antal närvarande föreningsmedlemmar var 25 st.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av nuvarande ordförande Lena Mark som hälsade alla välkomna.

§1 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman föreslogs och valdes Lena Mark.

§2 Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman föreslogs och valdes Frida Österdahl.

§3 Val av två justeringsmän
Magnus Bjälke och Kent Clasén föreslogs och valdes till justeringsmän och rösträknare.

§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning
Stämman fann att kallelsen skett i behörig ordning.

§5 Styrelsens årsredovisning
En sammanfattande muntlig dragning av verksamhetsberättelsen. De traditionsenliga
aktiviteterna har genomförts. Dessutom aktualiserades en fotoutställning tillsammans med
Hembygdsföreningen och Österskärspromenad genomfördes. Ökning av tömningsfrekvens
av hundlatrinerna genomförs sedan i maj.
Stämman beslöt att godkänna årsredovisningen.
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§6 Fastställande av resultat- och balansräkning
Det ekonomiska läget är gott:
Omslutning på drygt 600 000 kr.
Slutresultat 158 000 kr.
Ekonomin är god.
Resultat- och balansräkningen presenterades.
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019.

§7 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen presenterades på stämman. Revisionsberättelsen fanns även utskriven
vid mötet samt publicerad på hemsidan. Revisionsberättelsen tillstyrkte att årsmötet
fastställer resultaträkning och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för budgetåret 2019.

§8 Fråga om beviljande av ansvarfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§9 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslog att 2019 års vinst förs över till nästa års balans. Stämman beslöt i enlighet
med styrelsens förslag.

§10 Styrelsens förslag till beslut om årsavgift och ändring av stadgan § 5
Stämman beslutar att behåll medlemsavgiften samt båtplatsavgifter oförändrade inför 2021.
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§11 Val av ordförande
Valnämnden föreslog Lena Mark som styrelseordförande för 1 år. Stämman beslöt i enlighet
med valnämndens förslag.

§12 Val av övriga styrelseledamöter
Valnämnden föreslog följande styrelseledamöter för omval:
Christina Widar

ej uppe för omval, sitter ytterligare 1 år

Christian Grimsrud

ej uppe för omval, sitter ytterligare 1 år

Fredrik Söderberg

ej uppe för omval, sitter ytterligare 1 år

Frida Österdahl

2 år

Björn Fischer

2 år

Tom Rissel

2 år

Magnus Bjälke

2 år

Bo Bylund

2 år

Stämman beslöt i enlighet med valberedningen förslag.

§13 Val av styrelsesuppleanter
Valnämnden föreslog följande styrelsesuppleanter för omval:
Lars Gunnar Huldt

1 år

Jens Åkerlund

1 år

Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.

§14 Val av revisorer
Valnämnden föreslog omval av Britt-Marie Bredberg och Ulf Bredberg till revisorer.
Stämman beslöt i enlighet med valnämndens förslag.
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§15 Val av revisorssuppleanter
Stämman beslöt att inte välja några revisorssuppleanter.

§16 Val av ledamöter i valnämnden
Stämman beslutade att välja Alf Johannesson (sammankallande), Camilla Klint till
medlemmar i valnämnden.

§17 Bryggrapport
Bo Bylund redogjorde för statusen på bryggorna. Det finns ca 275 båtplatser fördelade på 10
bryggor, varav en är i dålig då det är grunt på platsen.
75 aktiva medlemmar som står i kö för båtplats. Omsättningen av platserna är låg.
Det finns en bryggfogde till varje brygga som bland annat försöker se till att platserna är
utnyttjade och inte står tomma, samt gör mindre åtgärder där så behövs. Marinflytbryggan
genomför de större underhållsarbeten.
Det finns inte plats för alla boende att ha en egen plats utan det är kösystemet som gäller.
En fråga kring ungdomsgäng på bryggorna togs upp. Fortsatt diskussion under övrigt.

§18 Inkomna motioner
Inga inkomna motioner.

§19 Övriga frågor från medlemmarna
Synpunkter kring ungdomsgäng på bryggorna. Förslag om att ta fram och sätta upp
trivselregler för vistelse på bryggorna. En medlem erbjöd sig att ta fram förslag till
trivselregler, samordnar med Bo Bylund.
Vid Bryggvägen poängteras att skylten med parkering förbjuden är dålig och den behöver
också uppdateras. Vägföreningen kontaktas.
Fråga om vad som händer med de tillfälliga vallarna vid Hödervägen. Kommunen kontaktade
nyligen ÖVF med ett förslag om att använda gruset till att bygga permanenta vallar.
Styrelsen har ännu inte hunnit ta ställning till förslaget, utan frågan tas upp på nästa
styrelsemöte. Vägföreningen driver på kommunen om att ta bort de tillfälliga vallarna.
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Fråga om ÖVF har deltagit vid detaljplaneprocessen för infartsvägen till Österskär. ÖVF har
inte varit remissinstans i områden som inte är angränsande till ÖVFs mark och har inte yttrat
sig i dessa frågor. Dock har ett yttrande om infartsvägen via Sågvägen lyfts och som ett
problem, och ÖVF förespråkar att den nya vägen anläggs.
Ett lag från IFK Österåker har hjälpt ÖVF med städning av grönområden, mot en mindre
avgift.
Ett förslag har framförts till kommunen om höjd arrendeavgift för baden. Återkoppling har
ännu inte kommit.
ÖVF har föreslagit förlängning av trottoaren längs Österskärsvägen från Kvarnåsvägen till
korsningen med Generalsvägen, för ett fortsatt säker väg till fots.
Midsommarfirande kommer inte att ske i ordinarie utformning. Ett förslag är klä
midsommarstången för möjlighet till enskilt firande kommer att tas upp på nästa
styrelsemöte den 10 juni. Styrelsen återkommer med information på hemsidan.

Ordförande avslutade årsmötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Frida Österdahl

Lena Mark

Justeras:

Justeras:

Magnus Bjälke

Kent
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