
 
 

Björkholmens husvagnsförenings årsmöte den 10 augusti 2019   
kl 12.00 på ängen 

 
Närvarande: 34 vagnar representerade 

 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Peter öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Dagordningoch kallelse 
Om dagordning och kallelse gått ut i rätt tid. 
 
§3 Val av mötesordförande  och mötessekreterare 
Peter Thunell valdes till mötesordförande och Lena Gower till mötessekreterare. 
 
§4 Val av 2 justeringsmän för mötet tillika rösträknare 
Johan Svensson och Stefan Norrgård valdes till justeringsmän och rösträknade. 
 
§5 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställd. 
 
§6 Verksamhetsberättelsen 
Peter Thunell läser upp verksamhetsberättelsen och berättar vad som hänt under året. 
Ny badbrygga som ordnades av kommunen, några klagomål har framkommit, badstegen har väldigt smala 
steg, bryggan hal, när det är lågvatten får man vada ut till spången. 
 
På städdagen byggde vi klart taket på boden.  
Kent Huss har hjälpt till så vi fått nya armaturer, flera hjälpte till. Kostnaden kommer att bli lägre än 
beräknat. 

 
Vi har nekat 1 person att få tillträde till på Svens Levanders plats nr 41. 
En ny campinggäst hälsades välkommen, Anette Pipping, plats 30. 
 
§7 Kassarapport 
Yvonne Förnemark redovisar nya fakturan, som kommer att skickas ut i början av månaden. Vi betalar nu i 
förskott. 
Resultet 54.637 kr, resultat för två år sedan -54.600 kr, förra året -33.471 kr. 

  Campingavgifterna kommer inte att höjas.  
 

Festkassan är idagsläget ca 9000 kr (då är pengarna från kräftskivan inräknade). Vi ska göra något för 
pengarna som tillfaller alla medlemmar. 
 
Utgifterna är 267.266 kr varav Haninge kommun ca 95.000 kr årsavgift, elavgiften ca 110.000 kr, 
reparation och underhåll ca 30.000 kr samt för campingen övriga driftskostnader. 

 
Alla kommer att få en sluträkning på året som har gått som innehåller avräkning på elen. Det kommer att 
debiteras förskottshyra i fortsättningen. 
 
Yvonne skickar med fakturan en förklaring. Om ni har någon fråga ställ den till info@bjorkholmen.se. Vi 
kommer att få faktura mellan den 1-10 varje månad som ska vara betald den sista i månaden och avser 
campingavgifter för kommande månad.  
 



Varje medlem ansvarar för att rätta adressuppgifter är lämnade till Infomailen.  
 
§8 Revisionsberättelse 
Jeanette Holmqvist och Marie Janhagen Thunell  har tittat igenom hela pärmen att allt är korrekt och dom 
har skrivit på den revisionsberättelsen, som godkändes av alla medlemmar. 
 
§9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§10 Fastställande av medlemsavgiften 
Avgiften ligger kvar på 6.000 kr /år. 
 
§11 Budgetförslag och verksamhetsplan 
Peter läser upp verksamhetsplanen.   
Båtbryggorna är våra, vi står för kostnaden och förändringarna. Det kommer att kosta en del, det kommer 
att läggas fram förslag.  
 
Våra elstolpar är föråldrade, kommer att ses över. Vi själva ska ansvara att vi har rätt material till stolpen.  I 
höst kommer vi att börja att se över stolparna o ev byta ut.   
 
Styrelsen har föreslagit att vi ska ha en hjärtstartare.  
 
Vi har pratat om att bygga golv ovanför Yvonne, kommande styrelse får bestämma detta. 
 
Solveig Norrgård  frågade om att ta ner träd (bakom deras plats) om det görs på städdagen. Maila styrelsen, 
så tas det upp på ett styrelsemöte. 
 
Brandsläckare 6 kg är viktigt att medlemmar har, förslagsvis innanför tältingången. Brandfilt bör också 
finnas hos alla. Klas Aderskog tog upp att inte släcka gasolen med brandsläckare. 
 
§12 Medlemsförändringar 
Vi har en ny medlem Anette Pipping plats 30. 

   I internkön finns 10 st, extern kön 6 st. 
 
  Många med husbil har hört av sig till föreningen, men styrelsen har sagt nej till detta. Även folk som vill 
 komma hit över en helg.  

 
§13 Kommande arbeten 
Kommer att beslutas vid nästa styrelsemöte. 
 
§14 Val av ordförande på 2 år 
Tord Söderlund valdes till ny ordförande. 
 
§16 Val av en ledamot på 2 år 
Johan Svensson valdes till ledamot på 2 år tillika vice ordförande. 
 
§19 Val av 2 suppleanter på 1 år 
Kristina Lönnberg Telin och Krister Isaksson valdes till suppleanter. 
 
§20 Val av en revisor på 2 år och en revisorsuppleant på 1 år 
Jeanette Holmqvist valdes till revisor på 2 år och Marie Janhagen Thunell valdes på 1 år. 
 
§21 Val av valberedningen 2 personer på 1 år. Val av en sammankallande 
Stina Sebom Smedberg och Annika Nikkanen valdes till valberedningen. 
 
 
 



§22 Inkomna motioner 
Vi har fått in en motion, om man inte hjälper till på städdagarna (minst 50%) så ska det kosta 500 kr. 
Styrelsen avslog motionen. Närvaron är hög på städdagarna tycker styrelsen, medlemmarna röstade också 
nej till motionen.   
 
Vi litar på våra medlemmar att dom städar på sin städvecka av toan. 
Ted Larsson undrade varför vi tog bort signeringen som satt uppe på toan. Ska vi ha lista för signering, 
medlemmarna röstade nej ingen lista. 
 
Lista på hämtning av utedass-hinkarna. 
 

  Vi måste få ut datumen tidigare för städdagarna. Första städdagen är första helgen i juni  
och sista städdagen är den 14 september. 
 
§22 Stadgeändringar 
Årsmötet hålls 3 kvartalet istället för första kvartalet. 

 
  §23 Övrigt 

Medlemmar tyckte att frysen ska tas bort från förrådet. 
 
§24 Mötets avslutande 
Mötet avslutades och Peter Thunell tackade samtliga för visat intresse.  
Yvonne Förnemark överlämnade en avskedspresent och blommor till Peter Thunell och Pierre Mattika. 
 
 
 
 
 
 
Peter Thunell      Lena Gower 
Ordförande      Sekreterare 
 
 
 
 
 
Johan Svensson     Stefan Norrgård 
Protokolljusterare     Protokolljusterare 
 
 

 
 


