
Bnrnns Fastighetsägartiirening - BFF

Org.nr 814000-7$90
llemsida : www'brunnsfast'$e

Protokoll ordinarie årsmöte 2$19

Lördagen den ?7 aPnl 2019' kl' 09'00

Lokall Brurms skola matsalen

Niirvarande: 19 medlemmar och 2 futlmakter

*åäIiå"T#å";alke hälsade medremmama värkomna och ftiklarade mötet öppna'

Godkfinnandc av att kallelse utsänts i stadgeenlig tid'

Mötet fastslog att kallelJUii at**ot"t skett i itadgeenlig tid'

3. Faststållande av dagordning'
ben ftireslagna dagordningen faststiitlcles '

4.Upprättandeavröstlängd.Röstberättigadskalluppgefastighetsbeteckning.
Röstlängdl na**ofr*""f"ing upprättades på utlagda listor'

5. Val av mötesfunktionärer
r ordföranät ]iot"tr"gt och valdes sittande Lars Falke

rSekreterare-FöreslogsochvaldesKjellJonson
r Justeringsmån - Föreslogs o"r' nJJ". Dahn Eriksson och Dennis Lind (röst?iknare)'

6' 
ffiHä: ;å"ffif#XffåffffiTål3iln*,0"*n"sen 

som b'agts årsmÖteshandringarna'

Några Punkter:
oBrunnscentum:Kommunenhar*fs1inlöstca1300kvm.avBFFsmarkintillCirkelKmellan

Baron cederströ*, n o"t, ronaeilen sknä"Tö" rå- tt" uri,p,*k**k med en Gång- och cykelv?ig;

ersätbing l300la erbjods * SoTlY.o 
ift"Tiit'tAten, overi<lagade utan resultat' Byggstart

beräknas till hösten z-otl enligt po rranssä-Äiervinningsstationen flyttas, oklart vart'

o Avslvckningar av;;";;", ao ao t* inJ* mojligtgor,n BFFs område har diskuterats i

styrelsen oct m*c-tlo-Jmä"n. Tänkbara;;t;ät t;;;iå Fhdenveeen/Fladenbacken ' 
Pastor

ödmansv mittemot w 
'-lz,vildvuxna 

*ö;id Fi-äenveigens goriä' Ringvägen vid Y-korsningen'

på det sätter skulie föfeningen få *"orr årättä;; ilan;i"* ffamtida behov inom föreningen'

sådana förslag måste först presenteras åffi;;Gs medlemmarna på framtida stlimma/-or

Dessutom måste ansenliga kostrader t"gtå ä"ä på pi**t"" octr tantrnateri lnnan ffirsuiljning kan

. f"1lJ,ilåä?,"#ll""1l;,rien"]-a|l1n!;rs ieer larken'T:*lb* 
svdväst om Ringvägen och har

i samarbete *"0 
-to***en påbörjat prä"ö frr en e"ptoatering lot bottad"t *ed en ny infart

fian Mörtvik,"tö;"iluit otuvägtäo u' 
"i+001?igenheter 

bar n?imnts'

Styrelsen ir* ioÄÄ"ruts äm ptarr"*" på iläut"; ;; u*it"ttten dlir BFF lämnat svnpunkter på

. ffiflfl:*ff##äei; *1"*'i1;:i:i:,'fr,Hffl'#iäLTilfl#.'"x'r *"'
begr?insad u"agä".rt aitilliga insatser: ä;ä 

"id 
nry-*"T ttat uvget* till med en fln terrass med

hjälp av ainiligäiät';t;;" medlemmen Tommv wallentin'

rwww.brunnsfa$t'se?irBFFshemsida*ä-"ttil"täf'uott*informationomftireningensamlas

. il:#:Jiå::ttfr"llåT'ää;""senrigr Lördagen den 15 juni kr 10.00 - r.30, samring och anmziran

ffi30r-idK"trtömsBåtklubb
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Pkt 6 forts

Öwiga hiindelser under året

Ansökningaromvissträd*tllninehffmedgivits*lbgliktig3,obsattvedenift,rstahandskall
tiltfalla alla medleilmar ör avhämtning #ttu"t"tfigu bitar ; KJggkverksamh*en under den fina

sommaren 2018 har fortsatt bedrivie uu *"ai"*å"n Mikael K:arlsson och fortsätter 2019;

Befintliea stiem i*ä o*.aO.t har inventerats och en stig-karta har tagits frann' se hemsidan;

Kommunens viltsamordnare trar konta*tats ä u*ro"; Eisattninear för markintrang hm erhållits och

medlemmamas inä;;J"rrtooot Kommun,vattenfatl och Trafikverket bevakas'

Fråga stiilldes från stiimman angående punkten om avstyckninga i verksamhetsberåttelsen ; se ovan'

Ärsredovisningen20lSbifogadesikallelsen:kassörenAnnaBerghadeförhinderingenfrågaställdes.
Resultanälaring*nä=o"i*ä" intiikter paca q+ 000 kr och kostnader päcal}4 000 kf (varav

,/z- deliVe-**r*toåäfei eO 000 kroch skattekostrad 8246 kr ) : resultat - 30 189 kr'

Balansräkning"nJtoärua"skulder""h;ää;;t"lpar ret 272tu varavegst kapital 1200418lff'

stjtmman godkände härefter verksamhetsberättelsen och årsredovisningen {br 2018'

1. Revisorernas beråttelse'
Revisionsberattelä ror v"rtsan letsåret 2018 fiiredrogs av revisorn Hans Ramström:

. Styrelsens fÖ*a*iog av verksamheten har inte givit anledning till anmärkning'

eÅretsr"rot*-30189krtlireslåsattbalanserasinyrälcing'
r Revisorerna fÖreslår årsmötet afi bevilja sfyrelsen ansvarsfrihet för verksamhe*fueta0l8'

Ståmman godkände revisionsberättelsen ftr 20 I 8'

8. Ansvarsfrihet lör stYrelsen'
Årsmiitet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - se pkt 7'

g. Fastställande av avgifteroch arvoden'

sG"ft"n nootfa, odiana*a" medlemsavgifter ' 
dy1 t59"kt 

{ T
styrelsen fiireslår 

"tt-*""a"t 
skall vara y' "av 

atttuettt prisbasbelopp dvs f'n' 11 625 lff'

Arvodetkanersättasmedenplaneringsdaginklmiddag.

Stämman beslutade enligt styretsens frrslag'

10' rnkosnäilJilr.i?;tn" 
om delfinansiering av hjar.tstartare tillsammans med KBK om max 15 000 l(r'

Information har tidigare givits lcing utt Jåiu soiso på kostnad för in$allerad hjärtstartare i hamnen'

stiimman bifÖlt motionen och beslutade att BFF skatl bidra med Sv/a av verifierad kostnad'

11. Styrelsens förslagtill budget -^-^
Faststållande av budget liir å12019'

Styrelsens Uuag"idÄ-öi i.är"5"1gd3visar intåkter på 78 000 kr och kostnader på 303 125 lff

varav den största posten är underhåll dö"t 253 Pö *'!f a so 000 lff för åtgärd efter stormskador'

skogsvård i"H;i";;;; hjålp 50 OOö-äoctrny bryggavarvsholmen/ Fladen 50 000ICI'

F : frågorlinlägg från stiimman och S : svar från styrelsen på budgetförslaget:

F: Dennis Lind om behovet av atlbyggavidare på rashrn{9r/örståknurg av slånten intill badet'

S: Han har fria händer atåsätlaihop en *f"egrupp, bestålla mtrl och å ersätming för utlägg'

F:omaftunderhålletgällandeskogsvård$ädgallringenligtBFFsSkogsvårdplanomtrådftillningpå
föreningens mark'verkar aU ha gått i stå

S: Styrelsen harfOr avslt<t att A in äxtern experttr;atp, som ännrl inte lyckats' säskilt när det gäller

märkning gallringar/frllningar fangs-ni;åen inoä strandskyddat område; därtillstånd hos

kommunen skall inhamtas'
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Pkt 11 forts

Vid siirskilt kompfi tr{d bOr styrelsen kontaktas'

{tnom vägfiir.rrirrg"* område ca2-3mffin vågkant gäller andraregler)'

Riktlinjer för trådfällning inom mark som till hör Brunns Fastighetsågarförening' BFF:

Se löreningens hemsida www'brurnsfaslse

Inga öwiga ftågor isynpunkter från stämman'

särnmari UestutaOe' nårefter att godkänna budgeten för 201 9'

12. Val av styretseledamöter och suppleanter

valbereäningen r""r*Jå'ffirt"u Trffl"r 
( se kallelsen): 

Fake (omval, ordförande)

rcJu*ot 2 äll: Anna Berg (omval' kasstir)

Ladamot 2 än: Bernt Melin (omval)

S.ppi*t I år Per-O1ofFransson(omva1)

S"lipf"*t t ?tr Sven Jansson (omval)

Ståimman beslutade enligt valberedningms fiirslag'

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter' Valberedningens {örslag'

Valberedningen g€nom Dennis iind fiireslos ( se kallelsen):

Till ordinarie revisorer föreslogs ocfr vafOes-pä14 fils Ö1|ine,(omval) Hans Ramström (omval) '

Till revisorssuppr**äi nir*rräg, octr-ffiå:1å,Mat" Blomberg (omval) Erika Lind (omval)'

14. Val av ledamöter till valnåmnden
Till valnämnd föreslogs och valdes (sittande):

Dennis t ina (sammä?ait*O"l , r*t Olssoru Mikael Karlsson (alla omval)'

15. övriga frågor
oAnmälanomplastbåtswakvidPilharnn(obskommunensmarhinteBFFs}
o Lars Falke om stormflillen som anmäls succesivt och som redan tagits eller tas om hand med

Professionell hjälP'
KiindastormftillensomliggerkvarfinnspåBFFs^markislärrtenbakomCirkelK(hela
stämmar) ;;t intitt *t t-" o* Na*"aa. Åg"nlinfrrt !åtJctubban' 

Gränsfall att vedkubbarna

mn rigga på oennis unds tomt, vattmossevagen 12 (kolla med honom).

. NlimfydJ medlem anmäler att han reageratlå wanligt hög kalkhalt i vattnet' Flera på mötet

irrtornerar Ä ut, a"t är normalt. ( Info: iågrahar tagit prov som bekäftar detta)'

po Fransson meddelar att kommunen arbelm på alt anl-ägga en avkalft.'ningsanläggning'

Dahn Eriksson på vattmosse"tgä-rr* t""goät på att hans kommunala vatten iir brunfdrgat(!)'

16, Datum för anslående av årsmötesprotokoll '

Beslöts titt senasi iOtS-05-11 på atrslagstavlan vid Lövhamrav, KBK samt snaxåst

på föreningens hemsida'

17. Mötet aYslutas
Mötesordftiranden tackade medlemmarna fÖr visat intresse och örklarade årsmötet avslutat'

Ingarö 2819-S5-11

Mötessekre

Dennis Lind
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