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Protokoll från Arsmöte 201347-07

Tid: Söndag201347-07 kl. 10.00

Plats: Aspö Midsommarängen

1. Arsmötets öppnande

o Thomas Hansson öppnade mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

o Thomas Hansson valdes till ordförande och Lennart Edberg till sekreterare

3. Val av två justeringsmän samt rösträknare att tillsammans med ordföranden justera protokollet

. Emil Schwan och Annika Rydergård valdes

4. Fastställande av dagordning för mötet

o Dagordningen godkåndes

5. Fastställande av röstlängd

. Medlemslistor skickades runt som underlag för röstlängd

6. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst

o Svar. Ja

7. Styrelsens och revisorernas berättelse

o Lil Ragnerstam gick igenom den ekonomiska redovisningen och budget för 2014

. Madeleine Sundmark redovisade revisorns berättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

. Beviljades

9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

. lnget inkommet

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna

o Godkändes

1 1. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd

. Godkändes

12.Yal av styrelse och styrelseordförande

o Thomas Hansson, Annika Cederlöf, Lennart Edberg, Börje Lehrman och Karin Rydergård
Gullström har ett år kvar på sina 2-årsmandat

o Thomas Engdahl, Karin Hassler Melander, Jeanette Lindgren Lil Ragnerstam och Staffan
Rydergård omvaldes pä 2 är enligt Valberedningens förslag

13. Val av revisorer

. Madeleine Sundmark omvaldes till revisor på ett år och Ronnie Tägtström omvaldes på ett år
som revisorssuppleant enligt Valberedningens förslag

1 4. V al av nomineringskommift6

. Gun Linder Jacobsson och Birgitta Vange valdes
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15. Övriga frågor

a. Stefan Tonnert berättade om status beträffande dragning av fiber.

16. Mötets avslutande

o Mötet avslutades av Thomas Hansson

lb4"{fu
Thomas Hansson, Ordförande

Emil Schwan, Justeringsman

c.

d.

. Ekonomisk förening "Nämdö Fiber " bildad och har idag 136 medlemmar

o lnformation planeras att skickas ut tillsammans med detta protokoll

b. Claes Kruckenberg och nya boken om öama.
Avtal med nuvarande förlag går ut i november och målet är att få ut boken till våren
2014

Conny Mattssons kran blir kvar tills bygget är klart enligt gällande bygglov

Väg/Stig skötsel. Göran Wendin förslog att man på eget initiativ skall rensa bort rötter
på stigarna nära sina fastigheter. Detta sågs som ett bra förslag av mötesdeltagarna.

Annika Cederlöf informerade om följande aktiviteter

. Vinprovning2oft med sommelier på Midsommarängen, kostnad 195:-/person,

o Kräftskiva 1718

Staffan Rydergård informerade om lampor i/vid brygghuseVväntkuren

o StrömbMaren till lampan skall ej slås av (Staffan sätter upp lapp om detta)

. Signalljus/Semaforlampan blinkar starkt när man håller in knappen. Använd
vid dålig sikt närWaxholmsbåten skall hämta er.

Stefan Tonnert påminde om att alla borde vara medlemmar i Sjöräddningssällskapet!
http:/Å^rww. sioraddninq. se/

e.

f.

Annika Rydergård, Justeringsman


