Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 4 juli 2010 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 de medlemmar som gått bort under året: Vivi Rydergård, Britta Rydergård, Birger
Sundmark och Gunnar Friberg.
§ 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 Olle Rosén och Lars Pehrson.
§ 4. Fastställande av dagordning för mötet.
Dagordningen godkändes.
§ 5. Fastställande av röstlängd.
Medlemsmatrikeln godkändes som röstlängd och cirkulerades för närvaroregistrering och ev.
korrigering. Medlemmarna uppmanades också att där notera sina e-postadresser för att
därigenom snabbare kunna nås av information samt spara porto åt föreningen.
§ 6. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
Mötet ansågs behörigen utlyst.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes. .
Kassör Lil Ragnerstam kommenterade den ekonomiska rapporten och meddelade att
föreningens tillgångar var drygt 108.000 kronor. Revisor 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.
Dansbana på Midsommarängen. Enligt beslut på 2009 års möte skulle styrelsen undersöka
olika alternativ ang. ev. ny dansbana. Inför mötet förelåg 3 förslag att ta ställning till. Det
första som gick ut på att anlita någon som mot ersättning byggde dansbanan var inte längre
aktuellt då det skulle bli för dyrt. De två förslag som återstod var 1) ingen ny dansbana eller
2) dansbana byggd av en grupp frivilliga..
Göran Wendin redogjorde för byggnadsgruppens förslag vilket innebar en dansbana av
samma storlek som den tidigare och till en kostnad av ca 25.000 kronor(ej 12.000 som stod i det
ursprungliga förslaget)
Innan mötet gick till omröstning diskuterades förslagens för- och nackdelar. Några av de synpunkter
som framfördes var föreningens ekonomi, ifrågasättande av lagligheten i en fast installerad dansbana,
hur ofta den verkligen skulle användas, seglarskolans behov av en plats att hålla till och dansbanans
storlek.

Omröstningen genomfördes sedan i 2 steg, där det första gällde ja eller nej till återuppbyggnad av
dansbana.Resultat 12 röster mot och 25 för. Steg 2 gällde dansbanans storlek; antingen samma storlek
som den förra eller en mindre till en maximikostnad av 15.000.. Där blev utfallet 13 röster för en stor
och 20 röster för en mindre, billigare variant.
Det beslutades att den frivilliga arbetsgruppen bestående av Göran Wendin(ansvarig),
Olle Cederlöf, Ulf Jederlund, Raymond Johansson och Stefan Tonnert skulle ta fram en ny ritning
inom ramen för de 15.000:- och påbörja bygget. En förutsättning är dock att lagligheten undersöks
och tillstånd inhämtas av myndigheterna. Detta görs av den frivilliga gruppen.

§ 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
2010-2011. Christina Lejdegård och Ingegerd Tonnert har avböjt omval. Valberedningens
förslag till ny styrelse enligt nedan godkändes.
Thomas Hansson
2 år omval
Birgitta Vange
2 år omval
Karin Hassler Melander 1 år
Lil Ragnerstam
1 år
Lars Engelbert
1 år
Rolf Byström
1 år
Staffan Rydergård
1 år
Börje Lehrman
2 år omval
Annika Cederlöf
2 år nyval
Margaret Patane
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 önskade dock att fler anmälde intresse för arbete inom föreningen.
§ 15. Övriga frågor.
1) Städning efter midsommarfirandet.
Även detta år var uppslutningen dagen efter mycket dålig. Tre personer med
anknytning till styrelsen fick ensamma röja upp efter festligheterna.
Raymond Johansson föreslog att man skulle pröva att lägga städningen av
midsommarängen på den bryggförening som för tillfället har ansva för
gräsklippningen. Mötet beslöt att anta det förslaget. Samtidigt betonades vikten av att
fler tar ansvar. De som ingår i det aktuella årets grupp kanske inte ens är där över

midsommar.
I anslutning till denna punkt framfördes förslaget att även Ladholmen och
Högholmen skulle ingå i det rullande schemat för klippning av
Midsommarängen
2) Sophantering
a) Återigen påmindes om att endast hushållssopor får lämnas i sophuset, inte glas,
tidningar eller annat..
b) Taxan för sophämtningen är oskäligt hög med tanke på att alla föreningsmedlemmars sopor hämtas på samma ställe. En grupp bestående av Ronnie Tägtström
och Göran Wendin bildades för att göra ett nytt försök att förmå Värmdö kommun
att sänka avgiften..
3) Farliga träd.
Lennart Lehrman anmälde behov av att ta ned träd som riskerar att falla när som
helst. Arbetsdagen i augusti vore ett lämpligt tillfälle.
Ett förslag om att i förväg märka aktuella träd med ett band antogs. På så
sätt spar man tid under själva arbetsdagen.
4) Medlemmar i bryggföreningarna.
Det framfördes önskemål om att en förteckning över vilka fastigheter som ingår i
de olika brygföreningarna upprättas. Om varje förening meddelar styrelsen vilka
fastigheter som ingår, så kommer detta att bifogas medlemsmatrikeln.
5) Information från styrelsen
Nytt tak har lagts på väntkuren och även föreningens hemsida är ny.
Styrelsen tar gärna emot förslag och idéer från medlemmar för att göra hemsidan
intressant och attraktiv.
Båtdekaler med Aspömärket finns nu till försäljning för 25:-/styck. Även tygmärken à 50:- finns.
.
§ 16. Årsmötets avslutande
Ordförande Thomas Hansson avslutade årsmötet.
.
Vid protokollet:

Justeras:

______________________
Birgitta Vange, sekreterare

_______________________
Thomas Hansson, ordförande
________________________
Lars Pehrson, justerare
________________________
Olle Rosén, justerare

.

