Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Romleborgs samfällighetsförening
2010-07-13.
§ 1. Martin Björkman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
§ 2. Till ordförande för stämman valdes Martin Björkman.
§ 3. Till sekreterare valdes John Forsell.
§ 4. Utsågs Martin Björkman, Åke Boström och Bo Nylén till justeringsmän.
§ 5 Närvarande : Eva Ahlinder, Gunnar Andersson, Stig Berntsen, Bertil Bjernstam,
Christina Björkman, Lena Björkman, Martin Björkman, Åke Boström, Billy Call, Jan
Cappelen-Smith, herr och fru Dufvenberg, Anders Englund, John Forsell, Gösta Fredriksson,
Martin Fredriksson, Karl Friberg, Gunnel Gustafsson, Erika Hedenstedt Appelgren, Lars
Hedenstedt med fru, Agneta Jacobsson, Bert Johnsson ( också med fullmakt för Charlotta
Fröander ), Lena Johnsson, Karin Kempe, Inger Kjellander, herr och fru Klareng-Dale
Alexandra Kronborg, Erik Lundh, Lars Malm, Karl-Johan Malmqvist, Bo Nylén, Siv Nylén,
Gabriella Olofsson, John Olsson, Kerstin Olsson, herr och fru Stalsberg Kopperud, P-O
Stoltz, Ulf Stuge, Jens Söderlund, Louise Söderlund, Sven-Olof Söderlund, Acke Thorn,
Hélène Tranell, Margareta Tranell, Mats Åstrand och Kent Östling.
§ 6. Martin Björkman redogjorde för huvuddragen i den vid mötet utdelade
verksamhetsberättelsen för 2009 ( bilägges ).
§ 7. Revisionsberättelse upplästes av Kent Östling ( bilägges ).
§ 8. Föreningsstämman beslöt godkänna verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009.
§ 9. Konstaterades att inga motioner inkommit.
§ 10. Det finns önskemål att låta bygga förrådsbodar för de boendes behov på det i
planområdet anvisade markområdet vid Nöddehällan. Likaså finns starka önskemål att
anlägga fler bryggplatser för de boende inom området. Styrelsen föreslår att årsmötet låter
föreningen utreda möjligheten att få tillstånd en sådan byggnation. Förslaget innebär också att
föreningen i samråd med markägarna utarbetar planer, söker tillstånd och bygglov.
Målsättningen är att en eventuell anläggning senare ägs och förvaltas i samfälld regi via en
gemensamhetsanläggning och att det då lämpligen görs via en separat bod och bryggförening.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
§ 11.Martin Björkman presenterade förslag till budget för 2011 ( bilägges ), som innebär en
viss minskning av kostnaderna. Styrelsearvodena för övriga ledamöter minskas med hälften
till 1000/år. Däremot föreslog mötet oförändrat arvode för ordföranden, 20.000/år, att gälla
både 2010 och 2011.
Utdebiteringslängd ( bilägges ) samt budget för 2011 godkändes.
§ 12.Valberedningen genom Gabriella Olofsson föreslog följande styrelseledamöter och
revisorer : Martin Björkman, Anders Hedenstedt och Louise Söderlund är sedan ifjol valda på
2 år. John Forsell och Hélène Tranell omvaldes på 2 år. Lars Hedenstedt och Ulf Stuge

nyvaldes på 2 år. De efterträder Bertil Bjernstam och Karin Kempe, som nu lämnar styrelsen.
De avtackades av ordföranden med flytande varor.
Såväl revisorer, John Olsson, Kent Östling, som revisorssuppleanter, Johan Forsell, MonaLisa Kardebratt omvaldes.
§ 13. Erik Friberg föreslog att föreningen gör en framställan till kommunen att sätta upp en
spegel vid utfarten till stora vägen, eftersom sikten är dålig där. Styrelsen utreder.
§ 14. Sjöbods och bryggfrågan togs åter upp på agendan. Framför allt utspann sig en
diskussion om turordningen för såväl bodar som eventuella bryggplatser. Styrelsen lovade
återkomma i sinom tid. Vid en preliminär förfrågan bland mötesdeltagarna visade det sig att
12-15 var intresserade av förrådsbodar, dock mycket beroende på om det blir en utbyggnad av
bryggor ( ifjol var motsvarande siffror 5-10 ).
§ 15. Mötet väckte frågan om inköp av något form av ställning till stranden för att förvara och
låsa fast kajaker. Styrelsen utreder.
§ 19. John Forsell annonserade städdagen den 15 juli. I samband med detta diskuterades
problemet med rishögar. Beslöts att inget ris skall läggas på stränderna. Vi ska ej heller
bränna ris på den ömtåliga ängen vid Nöddehällan. Styrelsen kommer att organisera hämtning
av rishögar på bestämda platser och tider, som senare kommer att meddelas. Tills vidare får
resp fastighetsägare förvara ris på egen tomt.
§ 20. Informerades om att tennisturneringen blir 29-31/7, Resö Race 31/7 och Romleborg
Masters i golf 29/7.
§ 21. Martin Björkman avslutade mötet och meddelade att protokollet kommer att finnas
tillgängligt vid postlådorna.
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