Protokoll från Årsmöte
i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 19:00 i Ringparksstugan
• Närvarande: 81 st medlemmar

1.

Mötets öppnande

2.

Val av sekreterare vid mötet - Thomas Dahlgren valdes till sekreterare

3.

Val av justeringsman - Peter Claeson valdes till justeringsman

4.

Fastställande av dagordning - Inga nya frågor adderades till dagordningen

5.

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst - Stämman svarade ja.

6.

Styrelsens föredragning av verksamhetsberättelse för 2012 - Ordf Barbara Canlon föredrog 2012 års
verksamhetsberättelse. Se bilaga.

7.

Styrelsens föredragning av resultat- och balansräkning för 2012, revisorerna föredragning av
revisionsberättelse samt stämmans fastställande av resultat- o balansräkning samt vinstdisposition.
Kassör Anders Öhman föredrog resultat- och balansräkning för 2012. Christer Käck föredrog
revisionsberättelsen. Se bilagor.
• Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition.
• Räntebärandeplaceringar diskuterades.
• Revisorerna framhöll hur väl redovisning och ekonomi har skötts av Anders Öhman under alla år
som kassör. Stämman instämde med en stor varm applåd.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter - Stämman svarade ja på denna fråga.

9.

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen - Antalet fastställdes till 10.

10.

Val av ordförande i föreningen - Eva Nisser valdes till ordförande för SDF.

11.

Val av vice ordförande föreningen - Elisabeth Westberg valdes till vice ordf för SDF.

12.

Val av övriga styrelseledamöter
Omval:

Lasse Browaldh
Thomas Dahlgren
Anders Öhman

Nyval:

Kristina Groth Zabell
Johan Hafström
Lars Johansson
Anders Lundell
Nina Stenbom

13.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Omval:

Margareta Ström Hubendick (sammankallande ) och
Christer Käck valdes till revisorer.

Nyval:

14.

Karl Elmstedt valdes till revisorssuppleant.

Val av valberedning Omval:

Anna Maria Eiderbrant Uhrström (sammankallande)
Annika Elmstedt
Björn Zabell

Nyval:

Maria Hemmingsson
Torbjörn Rusck

15.

Fastställande av medlemsavgift för kalenderåret 2014 - Eftersom Ringparksstugan fortsatt behöver
renoveras beslöts att höja medlemsavgiften med 50 kr till 350 kr.

16.

Grannsamverkan - Brian Kylén presenterade denna. Se bilaga/verksamhetsberättelse.

17.

Motioner/proportioner - Nya stadgar
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag (se separat bilaga) till stadgeändringar med några
få justeringar. Björn Säfwenberg (fd. mångårig ordförande i SDF) inkom 14/5 - 2013 med några
synpunkter betr. styrelsens förslag till stadgeändringar. Säfwenbergs förslag var i huvudsak av
språklig karaktär. Stämman gav styrelsen mandat att införa dessa till de nya stadgarna. En annan
synpunkt på stämman var att ändra formuleringen för tillgängligheten av kallelse vid Ringparkstugan.
Denna synpunkt kommer också att beaktas vid slutformuleringen av de nya stadgarna.
Barbara Canlon Petterson informerade stämman om att styrelsen avser att styra över
kommunikationen med medlemmarna mot e-post. Brian Kylén uppmanade alla medlemmar som inte
meddelat sin e-postadress att göra så. De som har uppgivit att e-postadress saknas kommer även i
fortsättningen att kunna ta del av medlemsbladet i tryckt form.

18.

Aktuella planfrågor - Barbara Canlon Petterson redogjorde för status beträffande byggnation av
Morningside Marina. Nacka Kommun har valt att gå vidare med detaljplansarbetet för området.
Den planerade mobiltelefonmasten vid Lagårn diskuterades också. Barbara Canlon
Petterson uppmärksammade stämman på att styrelsen har diskuterat frågan inom sig ingående men att
den har beslutat att inte framföra något officiellt ställningstagande i frågan. Synpunkter för och mot
mobilmaster samt dess placeringar framfördes på stämman. En medlem meddelade att en protestlista
mot 4G-masten vid tennisbanorna - Gamla Allén har upprättats. 77 personer har skrivit
under denna protest. Några medlemmar berättade också att de nya 4G - masterna har
lägre effekt än de gamla vilket i sig kunde ses som en positivt utveckling.

19.

Övriga frågor

• Kaj Sik avtackades som mångårig ledamot ur valberedningen med stora applåder.
• En medlem påpekade att det ibland förekommer problem med råttor i området runt Ringparken. Problemet
är påtagligt då sopor blir liggandes för länge och på fel ställe. Styrelsen lovade att införa tydligare
ordningsregler för lån/hyra av Ringparksstugan.
20.

Mötets avslutande

Efter årsmötet bjöd SDF på bubbel för att skåla för 100-årsjubilaren. Därefter intogs en god och mycket trevlig
middag som SDF bjöd på.
Under middagen framfördes många uppskattade tal. Claes Öhman var en av talarna som även passade på att
överlämna en modell av ”den nya klockstapeln” till vår nya ordförande Eva Nisser. Claes Öhman donerade
även 25 000 kr till föreningen för främjande av aktiviteter och traditioner.
Andra uppskattade tal framfördes bla. av vår avgående ordförande Barbara Canlon Petterson som berättade
om den stora beundran SDF hyser långt utanför Saltsjö-Duvnäs gränser. Hon tackade för sig och för styrelsens
gemensamma insats under verksamhetsåret. Brian Kylén blandade ett SDF-ordförande-quiz med roliga
anekdoter som han grävt fram ur arkiven. Eva Nisser efterlyste och välkomnade fler funktionärer i arbetet med
diverse aktiviteter i Saltsjö-Duvnäs. Syftet att förstås att SDF skall leva upp till det gamla Duvnäs-epitetet ”För
kommande generationer” som Claes Öhman påminde om i sitt anförande.
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