
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 3juli 2011 i Aspö 
bryggförening o byalag på Midsommarängen, Aspö 
 
§ 1. Årsmötets öppnande 
Thomas Hansson öppnade mötet och hälsade välkommen . Därefter hölls en tyst minut till 
minne av K-G Rydergård som avlidit under året. 
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
Mötet valde Thomas Hansson till ordförande och Birgitta Vange  till sekreterare. 
 
§ 3. Val av två justeringsmän samt rösträknare att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet. 
Till justeringsmän och rösträknare valdes  Birgitta Weaterlund och Bengt Stöhr.  
 
§ 4. Fastställande av dagordning för mötet. 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5. Fastställande av röstlängd. 
Medlemsmatrikeln godkändes som röstlängd och cirkulerades för närvaroregistrering och ev. 
korrigering. Ytterligare ett register baserat på fastighetsbeteckning skickades runt.  
 
§ 6. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. 
 Mötet ansågs behörigen utlyst. 
 
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse. 
Verksamhetsberättelsen  godkändes.  . 
Kassör Lil Ragnerstam redovisade den ekonomiska rapporten och kommenterade det gångna 
årets utgifter för dansbana, upptagningsrampoch reparation av väntkur. Madeleine Sundmark  
läste upp revisorernas berättelse där det konstaterades att den ekonomiska redovisningen 
skötts utan anmärkning varpå årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen. 
 
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
Inga motioner förelåg.. 
 
§ 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 
Årsmötet godkände att föreningen även i fortsättningen bekostar enklare förtäring för 
styrelsen o förtroendevalda i samband med möten samt avtackningspresenter till avgående 
styrelseledamöter. 
 
§ 11. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd. 
Styrelsens förslag till budget för kommande år  
godkändes.  
 
 
 
 



§ 12.Val av styrelse och styrelseordförande. 
Göran Wendin  redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande för 
2011-2012. Margaret Patane och Rolf Byström avgår ur styrelsen och valberedningens förslag 
till ny styrelse enligt nedan godkändes. 
 
Thomas Hansson 1 år omval 
Birgitta Vange  1 år omval 
Karin Hassler Melander 2 år omval   
Lil Ragnerstam 2 år omval 
Lars Engelbert 1 år omval 
Jeanette Lindgren 2 år nyval   
Staffan Rydergård 2 år  omval   
Börje Lehrman 1 år omval 
Thomas Engdahl 2 år nyval 
Till ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Thomas Hansson. 
 
§ 13. Val av revisorer. 
I enlighet med valberedningens förslag valdes Madeleine Sundmark till  revisor på ytterligare 
ett år och Ronnie Tägtström  till revisorssuppleant, också på ett år. 
 
§ 14. Val av nomineringskommitté. 
Gun Linder Jacobsson och Göran Wendin kvarstår. 
Valberedningen önskar dock att fler anmäler intresse för arbete inom föreningen. 
 
§ 15. Övriga frågor. 

  
1) Dokumentation av Aspös historia 

Claes Kruckenberg har påbörjat arbetet med en skrift om Aspös historia och 
beräknar att vara klar på denna sidan nyår om allt går som planerat. Därefter vidtar 
arbetet med tryckningen Tillsammans med Ingvar och Anders Rydergård samt Tony 
Bergman har han letat sig tillbaka så långt som till 1700-talet och möjligen kommer 
man att kunna gå tillbaka ännu längre.            

                            
        2 ) Sopfrågan 

Ronnie Tägtström och Göran Wendin har enligt beslut från förra årsmötet kontaktat  
kommunen ang. reducering av avgiften för sophämtning. Årskostnaden per fastighet är 
idag 1.774:-. efter rabatt för egen kompostering. Däri ingår  21 ordinarie hämtningar 
samt 2 grovsopshämtningar. Mötet enades om att avgiften ändå var skälig.Dock 
påmindes återigen om vikten av att sophuset sköts; endast hushållssopor får lämnas i 
sophuset, inte glas, tidningar och kartonger. Endast EN sopsäck får tas åt gången av 
dem som samlar  ihop soporna hemma. I sophuset skall påsarna läggas i plastsäckarna 
i sopställen och inte löst på golvet.              

                              
3)  Kranen på Ladholmen.  

Conny Mattssons kran som inköptes för rivningen av befintligt hus och för 
uppförandet av ett nytt,  kommer att avlägsnas så snart det nya huset är står färdigt.     

  
    4)   Terrängkörning med fyrhjulingar  

     är egentligen förbjudet och i de fall det ändå bedöms nödvändigt gäller att de       
                 används när marken inte riskerar att skadas . Skulle skada ändå uppkomma är man   



                 skyldig att återställa marken.       
      Bo Jacobsson föreslog att en arbetsgrupp bestående av  representanter från  
      styrelsen samt ägare av de större fastigheterna bildas för utarbetande av 
      trivselregler för boende på Aspö, Högholmen och Ladholmen. 
      Styrelsen tar upp frågan vid nästa möte.         
  

             6) Förslag till kommande  årsmöten. 
                  a) Att inbjuda någon från kommunen  att tala om kompostering  
                  b) Information om första hjälpen 
                  Mötet var positivt till båda förslagen   
              
             7) Hyllor till Aspö bibliotek 
                    Evalis Helmer anmälde behov av något slags skydd för böckerna då de        
                    vintertid far illa när snön yr in. Kanske något för en arbetsdag? 
 
                8) Dansbanan 
                    Göran Wendin redogjorde för projektgruppens arbete från inhämtande av tillstånd 
                    över finansiering till färdigställandet och den välbesökta invigningen. Mötet  
                    applåderade  den lyckliga utgången av ett hart när omöjligt uppdrag. 
         
                9) Aktiviteter 

Annika Cederlöf  undrade om intresse fanns för en utflykt till Runmarö med    
diverse olika inslag. Många anmälningar kom in direkt. 
Önskemål har framförts om ytterligare ett danstillfälle och det blir samma kväll 
som Aspö runt och loppmarknaden den 23 juli. 
Madeleine Sundmark efterlyste fler deltagare till seglarskolan vecka 28. 

                 
                10) Birgitta Westerlund önskade inplastade kartor av den typ som medföljde den 
                      nya medlemsmatrikeln.  
 
 
§ 16. Årsmötets avslutande  
         Ordförande Thomas Hansson   påminde om vikten av att ha eget brandskydd och          
         avslutade därefter mötet med att inbjuda alla att stanna kvar och lyssna till de  
         medlemmar från Sjöräddningssällskapet som kommit för  att berätta om sitt arbete. 
 
Vid protokollet:                                                                 Justeras: 
 
 
______________________                                              _______________________ 
Birgitta Vange, sekreterare                                               Thomas Hansson, ordförande 
 
 
                                                                                          ________________________ 
                                                                                          Birgitta Westerlund, justerare 
 
 
                                                                                          ________________________ 
     
                                                                                          Bengt Stöhr, justerare  
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