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Protokoll från Årsmöte 2021-07-11
Tid: 11:e juli 2021 kl. 10.00
Plats: Aspö Midsommarängen
1. Årsmötets öppnande
● Annika Cederlöf öppnade mötet
● Tyst minut för bortgångna medlemmar: Bo Jacobsson och Raymond Johansson
● Inledning:
●

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
● Justeringsmän: Ulf Lejdegård och Tony Bergman
● Rösträknare: Anna-Carin Nyberg
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
● Madeleine Sundmark läste upp revisionsberättelsen
● Karin Melander Hassler gick igenom den ekonomiska redovisningen och budget
●

173 000kr på kontot

● Budgeterat överskott för 2021: 0kr
● 17 000 kr avsatt för reparation av lilla Ångbåtsbryggan och stigar efter
kabelläggning.
● Medlemskap i Enskilda Vägar skall kvarstå
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
● Beviljades
9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
● Inga inkomna motioner
● Info:
- Seglarskola v. 28
Loppis 7/8 kl 13.00- 15.00 längs röda och blå stigarna. Boende från andra öar som är med i
byalaget kan t ex stå med loppisbord på stigen utanför midsommarängen
Grovsophämtning 21/8 12-13:30
Arbetsdag 28/8. Info närmare inpå aktuellt datum om, och hur, den skall genomföras
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10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
● 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
● Medlemsavgiften för kommande år fastställdes till 350kr/år
12. Val av styrelse och styrelseordförande
● Valberedningen: Lil Ragnerstam och Karin Ringberg presenterade förslag.
● 1 år kvar:
Jeanette Lindgren och Anders Rydergård
● Omval på två år:
Annika Cederlöf, Lennart Edberg och Karin Rydergård Gullström
● Nyval på två år
Elisabeth ”Lizzy” Thörnsten och Anna Pontén
● Val av ordförande på 1 år
Annika Cederlöf
● Avtackning
Christoffer Svahn och Karin Melander Hassler
(Jan Prytz har avgått tidigare under året)
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
● Karin Melander Hassler och Karin Ringberg valdes
15. Övriga frågor
●

●

Info före mötet av:
●

Malcolm Dixelius om föreningen Nämdö Green Archipelago, ett komplement till
Nämdö Hembygdsförening. Medlemskap för Aspö Byalag 200kr/år och för
privatpersoner 100kr/år. Stämman beslutade att byalaget blir medlemmar och får
därmed inflytande vid möten etc.

●

Helena Strömberg (helena.stromberg@slu.se, 0707761979) om kommande
Nationalpark med planerad invigning 2025

Diskussion kring ev. hjärtstartare: Kräver skötsel, batterier skall bytas/laddas etc. Det tar för
lång tid att hämta. Ring 112 vid akut sjukdom, Ambulanshelikopter med sjukvårdare är i regel
på plats inom 15-20 minuter och flyger då mot uppringande telefons koordinater (flytta därför
inte den sjuke).
●

●

Förslag: Planera HLR-kurs i samband med annan aktivitet på ön

Återställning av stigar och Midsommaräng pågår med avbrott v.30
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●

Ny postlåda vid Ångbåtsbryggan. Den tidigare sönderrostade modellen finns ej längre. Vi på
Aspö har tillfrågats om att vara pilotgrupp på den av Postnord framtagna prototypen av ny
postlåda, vilket vi tackade ja till. Styrelsen vill därför höra din åsikt om postlådan och vi
kommer att gå ut med en frågeställning efter sommaren när vi har hunnit bekanta oss med
prototypen. Därefter delges Postnord våra synpunkter.

●

Diskussion kring utgående post (röd postlåda som fanns tidigare är borta). Vid behov att posta
brev rekommenderas att lägga ut frågan på Facebook och skicka med någon som åker in.

●

Sopsortering? Diskussion men ej aktuellt. Vi har grovsophämtning 2ggr/år och däremellan
samlar vi grovsoporna på egna tomten tills det är dags för grovsopbåten, alternativt tar med
oss sopor till fastlandet när vi lämnar ön.

●
16. Mötets avslutande
● Mötet avslutades av Annika Cederlöf

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

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

————————————-

Ulf Lejdegård , justeringsman

Tony Bergman, justeringsman

