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Protokoll från KUMMELNÄS VÄcFöRENING's ordinarie föreningssfämma
söndag 31 ianuari 2010 iKummelnäs Kapell, Saltsjö-Boo.

Deltagande: 6'1 fastigheter varav 5 st genom ombud.

Tre fullmakter att företräda annan medlem kan innehas per ombud, i enlighet med
föreningens stadgar.

Till ordförande för mötet valdes Per Reinolf.
Till sekreterare för mötet valdes Gun Mörkenstam.

Till justeringsmän för mötet valdes lvar Häggblom och Mona Branling.

Dagordningen fastställdes.

Stämman ansåg att sammanträdet var behörigen utlyst.

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2009 gicks igenom och lades till
handlingarna.

Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2009 gicks igenom
och lades till handlingarna.

7 Revisionsberättelsen föredrogs.
Stämman beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa den
förelagda balansräkningen, att överföra nettoresultatet iny räkning samt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

8 Inkommen motion angående lekplats behandlades. Efter diskussion med
ett 30{al inlägg, avslogs motionen efter voteringr 21 för och 25 emot.

9 Styrelsens förslag till arbetsplån föf 20'10 godkändes.
Karta över de pågående planområdena, bifogas detta proiokoll.

10 Stämman beslöt att behålla oförändrade arvoden tillstyrelsen (58.000 kr)
och revisorerna (1.800 kr), exklusive sociata åvgifter.

11 Styrelsens förslag till budget godkåndes, dock fär ej de 40000 kr som
fanns budgeterat för lekplats utn!.ttjas för detta ändamå1.

Avsättning till "Underhålls- och förnyelsefond" beslutades att göras med
81540 kr under 2010.

Debiteringslängden för 2010 fastställdes i entighet med beslutad budget.

12 Utdebitering för årsavgiften fastställdes, vilket innebär:
- Permanentboende 2350 kr (minus 500 kr kommunalt bidrag = 1959 Lr;
- Fritidsboende 1175 kr
- Obebyggd tomt och fastighet med huvudutfart mot allmän väg 23S kr
- Slitagefastigheter enligt respektive andelstal multiplicerat med 23SO kr

Sista betaldag för avgiften faststä des ti MANDAG 1 MARS 2010,
ienlighet med förslaget i kallelsen.
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13 Val av styrelsemedlemmar:

Styrelsen:
ledamot
ledamot
suppleant

Anders Lundell
Gun Mörkenstam
Jonny Löfström

Omvaldes på två år
Omvaldes på två år
omvaldes på två år

Omvaldes på två år
Omvaldes på två år

Omvaldes på et1 år
Nyvaldes på ett år

Victor Bfott valdes till ordförande på ett år

Revisorer:
ordinarie LarsNordström
suppleant Ann-ChristineJungmar

Valberedning:
sammankallande MatsBerg

lvar Häggblorn

JUSICTAS:

Lottning av båtplatser genomfördes.
En plata 2010 gick tillAnna Nyström & Henrik Lundin

Fem plaiser för 201 1-2013 gick till Peter Sjögren, Lena Ledarp, lvlagnus

Olsson, Håkan Lind samt Johan BJerke

Lottning av "reservlista" gjordes också: reserv 1 Markus & Cecilia

Nilejegård, reservplats 2 Linda Klein.

Övriga frågor (inga beslut under denna punkt),

följande frågor diskuterades/presenterades:
A)'Kummel;äs Västra Fast.äg.fören iänker återuppta midsommarfirandet

Bi Skönhetsrådet (lvar Häggblom) informerade om skötseiplaner'

Cj Fråga om vagar på Grävlingsberg styrelsen bekräftade att Grävlings-

bergsvägen numera ingår iföreningen. Dock ej skaftvägarna

D) Victoi Brott informerade om Kummelnäs Tennisklubb
Ei En framtidsgrupp ska bildas, kontaktperson Eva Chemnitz

mail: eva.chemnitz@telia.com tel: A8 -747 81 11

Justerat protokoll hålls tillgängligt för medlemmarna

söndag i1 januari kl 19-20 hos Andefs Lundell, Lövbergavägen 36 B,

och diatribueras därefier till samtliga medlemmar per brev

Mötesordförande:
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Justeras:
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Bilaga till protokoll från Kummetnäs Vägfiirenings föreningsstämma 31 januåri 2010.

Ilfter önskemål på stämman har styrelsen sammanställt information om gränser tör de

nyantagna detaljplanerna samt pågåendc planarbeten inom Kummelnäs.

Infbrmationen om Dlanqrfuser är häntad f'rån *.wrv.nacka.se 2 febrLLari 2010.

Gållande plangrånser
enligt www.nacka.se
2 februari 2010

Ho!lgamslläfden
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NydnLugna .letaljpl.tner och pågåerule planarbeten imtn Ktmmelnäs.


