Aspö Bryggförening o Byalag

Sid 1 (3)

Protokoll från Årsmöte 2020-07-05
Tid: 5:e juli 2020 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:
Bernt Roxell, Ladholmen
Holger Hagström, Aspö

•

Nya medlemmar och styrelsen presenterade sig

2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
• Annika Cederlöf valdes till ordförande och Lennart Edberg till sekreterare
3. Val av två justeringsmän samt rösträknare att tillsammans med ordföranden justera protokollet
• Elisabeth Thörnsten och Thomas Hansson 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.
Synpunkt om att information om kranen ej bör stå kvar i verksamhetsberättelsen.
Informationen av denna typ läggs som övrig information i framtiden.
• Madeleine Sundmark läste upp revisionsberättelsen
• Lennart Edberg gick igenom den ekonomiska redovisningen och budget
•

145 000 kr på kontot för närvarande, ett positivt resultat 2019 om 10 309 kr

•

Budget 2020: baseras på en höjning av medlemsavgift från 250 kr till 350 kr.
17 000 kr avsatt för reparation av lilla Ångbåtsbryggan och stigar efter
kabelläggning.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen
• Beviljades
9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
• Inga inkomna motioner
• Info:
Seglarskola v. 28,
Loppis 1/8 längs röda och blå stigarna. Boende från andra öar som är med i byalaget kan stå
med loppisbord på stigen vid midsommarängen.
Grovsophämtning 15/8 12-15:30
10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
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• Godkändes
(enklare förtäring i samband med möten och gemensam lunch med mat och dryck efter
årsstämma)
11. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
• Se punkt 7, budgeten godkändes
12. Val av styrelse och styrelseordförande
• Valberedningen: Lil Ragnerstam och Karin Ringberg presenterade förslag.
• 1 år kvar:
Annika Cederlöf, Lennart Edberg, Christoffer Svahn och Karin Rydergård Gullström
• Omval på två år:
Jeanette Lindgren och Karin Melander Hassler
• Nyval på två år
Jan Prytz och Anders Rydergård
• Val av ordförande på 1 år
Annika Cederlöf
• Avtackning
Staffan Rydergård och Raymond Johansson avtackades för sina år i styrelsen. Staffan efter att
ha varit med i hela 13 år och Raymond som varit med i styrelsen tidigare, var denna omgång
med i två år.
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. Malcolm Dixelius:
•

Installation i slutskedet, ca. 10 kvar idag

•

Adress för att välja tjänsteleverantör kan hittas via Lantmäteriet och Bankid.
T.ex.: Runmarö Aspön ???, Nämdö, (där ??? är fastighetens ”husnummer”)

16. Övriga frågor
•

Claes Kruckenberg informerade om att boken ”Historien om en Ö” finns att köpa hos honom

•

Claes Kruckenberg tog upp frågan kring att bryggrupperna har ett gemensamt ansvar vart 7’e
år att närvara vid Midsommarfirandet och vara funktionärer efter att Klubbmästaren förberett
och riggat allt inför lekar och tävlingar. I ansvaret ingår också att kolla att inget är kvar på
Ångbåtsbryggan efter grovsophämtning.
Mötet enades om att rutinen skall fortsätta att gälla och att Styrelsen skall se över
grupperingarna så att även Högholmen, Ladholmen och övriga öar inkluderas.
(Kommentar: Det finns idag nio lokala bryggföreningar på Aspö. Det innebär vart 10:e år när
Ladholmen/Högholmen är med.)

•

Margit Roxell informerade om att det finns elektronisk ”Minnesbok” hos Fonus efter Bernt
Roxells bortgång. Minnestund kunde inte hållas pga Corona.
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•

Staffan Rydergård informerade om att lilla Ångbåtsbryggan behöver lagas och att frivilliga
kommer att behövas för att reparera den. Ytterligare information på Facebooksidan och via
mail när det blir dags.

•

Göran Wendin tog upp att:

•

•

Bänkarna vid Ångbåtsbryggan samt bänken uppe i backen behöver bytas. Detta ses
över och hanteras vid behov i samband med lagning av bryggdäcket enligt ovan

•

Protokollet från årsmöten i hans tycke skickas ut för sent. Förslag för att påskynda
processen diskuterades.

Info om stigarna:
•

Markägarna har pratat med Kaked om önskat återställande till skick liknande det som
var innan grävarbetet påbörjades

•

Markägarna har begärt flis i ersättning för hyra av Midsommarängen vilket vi kan
använda på stigarna efter slutfört återställande

•

Kaked kör ut jord de närmaste veckorna och på sikt även frösådd av en gräsblandning
innehållande växter som trivs i vår miljö

•

Frågan kom upp om rör som ligger i dagen, på berg t.ex. och en medlem berättade att
hon ställt frågan och fått veta att de skall täckas

•

Kaked har fått i uppdrag att ta bort elstolparna under hösten

•

Det slutliga färdigställandet av våra stigar sker under våren

•

Brandsprutan demonstrerades inte detta år.

17. Mötets avslutande
• Mötet avslutades av Annika Cederlöf

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

------------------------------------------------Elisabeth Thörnsten, justeringsman

---------------------------------------------Thomas Hansson, justeringsman

