Protokoll ftirt vid ordinarie årsmöte den 1 juli 2012 i Aspö
bryggförening o byalag på Midsommarängen, Aspö
I 1. Årsmötets öppnande
Thomas Hansson öppnade mötet och hälsade välkommen. Diirefter hölls en tyst minut
minne av Olle Mirsch som avlidit under året.
I2 Val av ordfiirande och sekreterare fiir årsmötet
Mötet valde Thomas Hansson till ordftirande och Birgitta Vange

till

till

sekreterare.

3. Val av två iusteringsmän samt rösträknare att tillsammans med ordfiiranden
iustera protokollet
Till iusteringsmåin och röstråiknare valdes Pär Bodfeldt och Annika Rydergård
S

Q 4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

fiir mötet

Q 5. Fastställande av röstläned
Medlemsmatrikeln godkeindes som röstlåingd och cirkulerades fiir nåirvaroregistrering och ev.
korrigering.

S 6. Fråsa om årsmötet är behörisen utlvst
Mötet ansågs behörigen utlyst.

I 7. Stvrelsens och revisorernas berättelse

samt stvrelsens ftirslag

till budget samt

debiterineslänsd
Verksamhetsberättelsen godkändes.
Kassör Lil Ragnerstam redovisade den ekonomiska rapporten samt budget ftir 2013
Revisorssuppleant Ronnie Tägtström läste upp revisor Madeleine Sundmarks berättelse där
det konstaterades att den ekonomiska redovisningen skötts utan anmiirkning varpå årsmötet
fastställde balans- och resultaträkningen.
Göran Wendin ansåg dock att de ftireslagna 14.000 ftir grus var ftir lite och att en större
satsning på stigarna krävdes och styrelsen fick i uppdrag att bedöma hur stor satsning som
kunde vara liimplig.
$ 8. Ansvarsfrihet ftir stvrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet ftir styrelsen.

9. Framställningar från stvrelsen och motioner från medlemmar
Motion fran Gun Linder Jacobsson och Bo Jacobsson angående anviindning av motorfordon.
Bo Jacobsson presenterade motionen och hiinvisade till tenängkömingslagen. Bl. a
poängterade han att dispens fran ftirbudet att framftira motorfordon skall sökas hos
Länsstyrelsen. Mötet uttalade som sin mening att gällande lagstiftning naturligtvis skall ftiljas
och att de som orsakat skador på öns promenadstigar och natur ansvarar ftir att återställa dessa
till ursprungligt skick och även står ftir ev. material och arbetskostnader. Den som har behov
av en transport ansvarar sjalv ftir att nödvändiga tillstånd finns och likaså ska berörda
markägare kontaktas om val av lämpligaste väg samt tidpunkt. I samband med detta
kommenterades också att det finns andra ställen än Midsommariingen att landa byggmaterial
etc.
Q

på.
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Den som säljer en fastighet bör upplysa köparen om terrängkömingslagen och vad som gäller
på våra öar.

Olle Rosön ftireslog en blankett på hemsidan där man anmäler transporter på ön vilket antogs
av mötet. Olle utarbetar ett forslag.
$ 10. Ersättning till stvrelsen och revisorerna
Ärsmötet godkände att ftireningen även i fortsättningen bekostar enklare fortäring ftir
styrelsen o ftirtroendevalda i samband med möten samt avtackningspresenter till avgående
styrelseledamöter.

12.Val av styrelse och stvrelseordfiirande
Coran Wetrdin redogjorde ftir valberedningens ftirslag till styrelse och styrelseordftirande ftir
20ll-2012. Lars Engelbert och Birgitta Vange avgar ur styrelsen och valberedningens ftrslag
till ny styrelse enligt nedan godkiindes.
Q

2 ån omval
2 år omval
Annika Cederlöf
2 år omval
Börje Lehrman
Karin Melander Hassler 1 år
Thomas Hansson

Lil Ragnerstam

lår

Jeanette Lindgren

1år

1år
Staffan Rydergård
lår
Thomas Engdahl
Karin Rydergård Gullström 2 är nyval
2 ärnyval
Lennart
Till ordftirande ftir det kommande verksamhetsåret valdes Thomas Hansson.

Edberg

Q 13. Val av revisorer.
I enlighet med valberedningens fiirslag valdes Madeleine Sundmark till revisor på ytterligare
ett år och Ronnie Tägtström till revisorssuppleant, också på ett år.

I 14. Val av nominerinsskommitt6.
Gun Linder Jacobsson kvarstår medan Göran Wendina avgär.I hans ställe valdes Birgitta
Vange in.
Q

15. Övrisa frågor.

1. Aspö historia
Claes Kruckenberg redogjorde ftir turerna kring tryckningen av boken om Aspös historia
som blivit ftirsenad.

2.

Trivselfrågor. Annika Cederlöf presenterade den fiirdigställda skriften med trivselregler
och annan info fiir boende på Aspö, Högholmen och Ladholmen. Tanken är attnya
fastighetsägare ska välkomnas av någon i styrelsen och samtidigt få ett exemplar. För att
detta ska kunna ske är bör man meddela styrelsen om man säljer en fastighet. Ett
exemplar kommer att placeras i "biblioteket" i väntkuren. Skriften kommer också att
finns på hemsidan
Annika puffade också fiir några av sommarens begivenheter: Utflykterna till Bullerö
och Kyrkogårdsö samt kräftskivan den ll9, samma datum som arbetsdagen.
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3. Information om bredband
Stefan Tonnert informerade om det stundande arbetet med utbyggnad av bredband som
ftir Aspös del torde ligga några år framåt i tiden. En hel del intresseanmälningar
har kommit in och de som åir intresserade men tinnu inte anmält sig är
välkomna att göra det. Anslutningen kommer att ske direkt till husen.
Ansökan om bidrag fran liinsstyrelsen har låimnats in.

3.

Fotboll på mi.dsommaröngen
Silva Widholm önskade ramar vad gäller fotboll på kvällstid eftersom det ofta Zir högljutt
och upplevs som störande av de boende runt omkring och mötet bestämde att fotboll fick
spelas fram till kl.2l:00 men på Midsommarafton inte senare än kl 18:00

4.

Seglarskolan 40 år.
Styrelsen ville uppmärksamma detta jubileum och tacka eldsjälarna Daisy och Madeleine
med presentkort på Nämdö krog

5.

Kranen på Ladholmen. Cowry Mattsson ftirklarade att den kran som inköptes ftir
rivningen av befintligt hus och ftir uppftirandet av ett nytt kommer att stå kvar tills huset
är ftirdigt och d?irefter avlägsnas.

6.

Tenntrådskurs på Ladholmen.
Margit Roxell meddelade att det fortfarande fanns några platser kvar på årets kurs.

$ 16. Årsmötets avslutande
Ordftirande Thomas Hansson påminde om vikten av attha eget brandskydd varefter mötet
avslutades.

Vid

protokollet:

Justeras:

Thomas Hansson, ordftirande

Per Bodfiildt,
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