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Protokoll från Årsmöte 2019-07-14
Tid: Söndag 2019-07-14 kl. 10.00
Plats: Aspö Midsommarängen
1. Årsmötets öppnande
• Annika Cederlöf öppnade mötet
• Inledning:
•

Tyst minut för medlemmar som tyvärr har lämnat oss under det gångna året:
Daisy Sundmark och Stefan Tonnert, Ladholmen samt Inga Hansson och Ingela
Söderman, Aspö

•

Närvarande medlemmar av styrelsen presenterade sig

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
• Annika Cederlöf valdes till ordförande och Karin Hassler till sekreterare
3. Val av två justeringsmän samt rösträknare att tillsammans med ordföranden justera protokollet
• Börje Lehrman och Birgitta Vange valdes
4. Fastställande av dagordning för mötet
• Dagordningen godkändes
5. Fastställande av röstlängd
• Medlemslistor skickades runt som underlag för röstlängd
6. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
• Svar: Ja
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
• Annika Cederlöf hänvisade till utskickad verksamhetsberättelse och sammanfattade denna
• Ronnie Tägtström läste upp revisorernas berättelse
• Karin Melander Hassler gick igenom den ekonomiska redovisningen och budget
•

106 000 kr på kontot för närvarande, ett positivt resultat 2018 om 6 173 kr

•

Förslaget till budget 2020 baseras på en höjning av medlemsavgift från 250 kr till
350 kr. Motivering: förväntat höjda kostnader för bland annat belysning på
ångbåtsbryggan och reparation av stigar efter kabelläggning.

•

Beslut att höja årsavgiften till 350 kr/bebyggd fastighet.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen
• Beviljades
9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
• Inga inkomna motioner
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
• Godkändes
(enklare förtäring i samband med möten och gemensam lunch med mat och dryck efter
årsstämma)
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11. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
• Se pkt 7, budgeten godkändes, ny årsavgift beslutades
12. Val av styrelse och styrelseordförande
• Valberedningen: Lil Ragnerstam och Karin Ringberg presenterade förslag.
• Annika Cederlöf, Lennart Edberg och Karin Rydergård Gullström omvaldes på två år enligt
valberedningens förslag
• Christoffer Svahn nyvaldes på två år
• Jeanette Lindgren, Staffan Rydergård, Raymond Johansson och Karin Melander Hassler
har 1 år kvar.
• Annika Cederlöf valdes som Styrelseordförande
• Annica Bergman avtackades för sina år i styrelsen
13. Val av revisorer
• Madeleine Sundmark omvaldes till revisor på ett år och Ronnie Tägtström omvaldes på ett år
som revisorssuppleant enligt Valberedningens förslag
14. Val av nomineringskommitté
• Lil Ragnerstam och Karin Ringberg omvaldes
15. Fiberinfo. Yngve Hässler, ordförande i Nämdö fiber informerade. I korthet:
•

Nämdö fiber samförlägger fibern med Vattenfall som ska gräva ner elkabeln. Cirka 70
fastighetsägare på Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen har gått med i föreningen
för att ansluta. Vattenfall styr över tidsplaneringen. Möjlig start redan i september, kanske blir
fibern indragen före årsskiftet, med säkerhet till nästa sommar.

•

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig och få 60 procents bidrag på installationen.
Medlemsinsats i föreningen är 2.000 kr, kapitalinsats 25.000 kr. Därtill kommer anslutning till
fastighet som kostar 4800 + moms, ROT-avdrag är möjligt. Totalt cirka 32.000 kr alltså. (Utan
bidrag skulle det alltså bli cirka 80.000 kr!)

•

Gula pinnar märker ut var kabeln dras, en karta med anslutningspunkter till varje tomt kommer
att läggas ut på Nämdö fibers webbplats.

•

Vi kommer att uppmanas att märka ut önskad punkt för fiberdosan in i huset. Tänk på att den
måste strömförsörjas och sitta inom någon meter från ett eluttag.

•

Medlemmarna kommer att få en skyddsslang för fiber på den egna tomten. Den ska genom
medlemmens försorg grävas ner på egna tomten fram till huset, helst 30 cm ner i backen eller
klamras på berg. Utförlig information om detta kommer att läggas ut på vår hemsida och
meddelas alla medlemmar per mail. Denna info kommer även innehålla kartor som visar var
skyddsslangen kommer att komma in på tomten.

•

För den som så önskar finns en möjlighet att mot en extra ersättning låta Nämdö Fiber sköta
grävning eller klamring även på egen tomt. Ett separat avtal för detta kommer också att
skickas ut tillsammans med övrig info.

16. Övriga frågor
a. Jeanette Lindgren informerade om kommande aktiviteter (Se utskickad Sommarguide,
samt webbplatsen aspobyalag.se samt Facebook-sidan Aspö byalag – den senare för
mer spontana aktiviteter)
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b. Göran Wendin önskade fler bänkar längs stigarna vilket hörsammades samt att rötter
längs stigen, framförallt på sträckan närmast ångbåtsbryggan, tas bort eller täcks. En
möjlig uppgift för kommande arbetsdagar.
c. Lennart Hermin föreslog att den bryggförening som sköter midsommarängen även ska
ta ansvar för att ångbåtsbryggan är ren när grovsopsbåten lämnar bryggan. Alla som
ställer dit grovsopor i förväg har givetvis ansvar för att bära ombord dem direkt när
grovsopsbåten anlänt så att soporna inte står i vägen för övriga.
d. Beslutades att bryggföreningarna har ambulerande ansvar för att städa efter
grovsopslämning enligt Lennart Hermins förslag.
e. Lennart Hermin påpekade också att tidningen Skärgården är en prenumererad och
adresserad tidning och ska lämnas i postlådan till den hämtas av behörig ägare.
f.

Brandsprutan demonstrerades efter mötet.

17. Mötets avslutande
• Mötet avslutades av Annika Cederlöf

------------------------------------------------Annika Cederlöf, Ordförande

-------------------------------------------------

----------------------------------------------

Börje Lehrman, justeringsman

Birgitta Vange, justeringsman

