Protokoll fört vid extra årsmöte i
Aspö Bryggförening och Byalag
2002-09-08
på Midsommarängen, Aspö
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet. Detta var ett extra årsmöte för att kunna
ta beslut om föreningens nya stadgar eftersom för få medlemmar var närvarande när frågan behandlades
på vid ordinarie årsmötet.
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Göran Wendin till mötets ordförande samt Thomas Hansson till mötets sekreterare.
§ 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Stefan Tonnert och Ronnie Tägtström.
§ 4. Fastställande av dagordning för mötet.
Den vid kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.
§ 5 Fastställande av röstlängd.
Röstlängd upprättades inte men 31 medlemmar var närvarande och tre fullmakter var inlämnade till
styrelsen.
§ 6. Fråga om extra årsmötet är behörigen utlyst.
Ingen hade något att erinra mot hur detta extra årsmöte hade utlysts.
§ 7. Beslut om föreningens nya stadgar.
Ett enhälligt extra årsmöte godkände de nya stadgarna. De nya stadgarna är därmed genom enkel
majoritet på två av varandra följande årsmöten antagna och gällande.
§ 8. Övrig information från styrelsen

Elupphandlingen
Ordföranden informerade om att ca 30 medlemmar anmält intresse för gemensam elupphandling,
ytterligare intresseanmälningar förväntas inkomma till styrelsen. Medlemmar som är intresserade av
elupphandling även för ordinarie bostad kan också ange detta på intresseanmälan. Ju fler intresserade vi
är desto bättre förhandlingsläge får vi. Observera att vi i nuläget enbart samlar in intresseanmälningar
som grund för att därefter kunna förhandla fram ett avtal. De medlemmar som därefter vill utnyttja ett
eventuellt erbjudande måste teckna sina egna avtal. Styrelsen tar tacksamt emot tips om bra
elleverantörer.
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Mast på Ladholmen
Besvärsskrivelse till Värmdö kommun angående planerad mast på Ladholmen lästes upp av ordföranden.
Konstaterades att sannolikheten för att en mast kan komma att sättas upp på Ladholmen är mkt liten,
såväl tekniska-, som juridiska- och miljöskäl talar emot ett genomförande. Bo Jederlund informerade om
att Skogsvårdsstyrelsen tidigare gjort en inventering på Ladholmen och klassat området som en s.k.
nyckelbiotop med flera känsliga arter. Bo ser till att styrelsen får ta del av detta material.
Ångbåtsbryggan och angöringsbryggan för småbåtar i anslutning till denna.
Bryggkommittén som bildades vid ordinarie årsmötet har haft ett antal arbetsmöten för att precisera vilka
åtgärder som krävs för iordningsställande av ångbåtsbryggan och angöringsbryggan. Förberedelser för en
upphandling av renoveringsarbete pågår.
§ 9 Övriga frågor.
Protokollet från ordinarie årsmöte
Konstaterades att ”Tryckfelsnisse” varit framme och att datum för årsmötet blivit fel i de postutskick som
gjorts. Protokollet som skickats med e-post är dock korrekt. Datum för det ordinarie årsmötet ska vara
2002-07-07 och inget annat.
Grovsopor
Grovsophämtningen diskuterades på nytt och såväl positiva som negativa synpunkter om årets
genomförda grovsophämtning framfördes. Konstaterades att kommunen planerar för en ny rutin
kommande år och att närmare information om detta kommer senare. Flera medlemmar önskade att
information om tidpunkt för grovsophämtningen anslås vid sophuset.
Arne Bodfäldt
Arne framförde sitt tack till styrelsen och medlemmarna för uppvaktningen på 85-årsdagen. Ordföranden
konstaterade att uppvaktningen var synnerligen befogad med tanke jubilarens engagerade arbete och stöd
till Aspö och föreningen under många års tid.
§ 15 Årsmötets avslutande.
Konstaterades att samtliga beslut tagits enhälligt varefter Ordföranden tackade för de närvarandes aktiva
synpunkter, kommentarer samt deras deltagande och därefter förklarades det extra årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Hansson, sekreterare

Göran Wendin, ordförande

Stefan Tonnert, justeringsman

Ronnie Tägtström, justeringsman
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