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Protokoll fört vid 
ordinarie Årsmöte i 

Aspö Bryggförening och Byalag 
2001-07-08 

på Midsommarängen, Aspö 
 
 
§ 1. Årsmötets öppnande. 
 
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet. Följande nya medlemmar hälsades 
välkomna in i föreningen. Christina och Ulf Leidegård samt Carl och Eleonor Palmér. 
 
§ 2.Fråga om Årsmötet är behörigen utlyst. 
 
Kallelse till Årsmötet gick ut med sommarprogrammet i laga tid men övriga handlingar utsändes först 28 
juni till följd av det försenade stadgeförslaget. Dessutom missades dagordningen i själva 
utskicksprocessen och det bad Ordföranden om ursäkt för. Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 
Terttu Hagström ville lägga till protokollet att Årsmötet godkänt punkten trots att den är i strid med 
stadgarna vilket beslutades av Årsmötet. 
 
§ 3. Val av ordförande för mötet. 
 
Mötet valde Göran Wendin till Årsmötets ordförande. 
 
§ 4. Val av sekreterare för mötet. 
 
Mötet valde Ulf Haraldson till Årsmötets sekreterare. 
 
§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Terttu Hagström samt Ulf Gustavsson. Ordföranden frågade 
mötet om det gick bra att använda medlemsregistret som röstlängd. Detta godkändes och registret 
cirkulerades för närvaroregistrering. 42 medlemmar var närvarande. 
 
§ 6. Styrelsens och revisorernas berättelser. 
 
Årsmötet hade inga kommentarer till verksamhetsberättelsen. Anna-Carin Nyberg Pehrson informerade 
om det ekonomiska läget och passade på att tacka för alla frivilliga bidrag som år 2000 uppgick till 
3625kr. Hon påpekade även vikten av att fylla i fastighetsbeteckningen på inbetalningskortet. 
Verksamhetsberättelsen och därtill hörande resultat och balansräkning godkändes av Årsmötet och lades 
till handlingarna. 
 
Revisionsberättelsen lästes upp av Ronnie Tägtström. Revisorerna tillstyrker balans och resultaträkning 
samt verksamhetsberättelsen och konstaterar att den ekonomiska redovisningen är utförd enligt god 
redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av Årsmötet. 
 
§ 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Årsmötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 8.Framställningar från Styrelsen och motioner från medlemmar. 
 
Inga motioner har inkommit från medlemmarna.  
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§ 9. Ersättning till Styrelse och revisorer. 
 
Årsmötet godkände att Styrelsen får förtära pizza och öl i samband med möten samt ha ett extra 
Styrelsemöte med även Föreningens funktionärer inbjudna med enklare förtäring, i enlighet med beslut 
från årsmötet 2000. 
 
§ 10. Styrelsens förslag till utgifts- och intäktsstat samt debiteringslängd. 
 
Anna-Carin Nyberg Pehrson redovisade Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår. De 
största utgiftsposterna är 7000 kr för mer grus till vägarna samt 7000 kr till den nya hemsidan. Detta 
föranledde en diskussion om nyttan med en hemsida för Byalaget. Arne Bodfält framförde synpunkten att 
vem som helst kan få reda på våra evenemang och festligheter i och med att informationen finns på 
hemsidan och att det kan leda till besök av icke önskvärda personer. Holger Hagström undrade huruvida 
den information som idag skickas ut brevledes blir lidande av detta. Ordföranden tog till orda och 
försäkrade att vi även framledes kommer att skicka ut information som förut. Dock finns i och med 
hemsidan möjligheter för de som önskar att när som helst få information. Annelie Ribba informerade om 
tankar och syfte med hemsidan. Det kommer bl.a. att finnas möjligheter att köpa och sälja prylar via 
hemsidan. Det finns länkar till närliggande verksamheter såsom skärgårdskrogar, affärer, 
Vaxholmsbolaget m.fl. Valter Hagström berättade att han upplevde hemsidan som mycket positiv såsom 
boende utomlands, men tyckte även han att viss information kanske inte ska gå ut på nätet. Ordförande 
försvarade tanken med hemsidan och menade att vi måste vara framåtsträvande. Ronnie Tägtström 
inflikade att Byalaget kan minska portokostnaden genom att undersöka vilka som kan och vill hämta sin 
information från hemsidan och därigenom minska storleken på utskicken. Röstning angående budgeten 
genomfördes och det blev enhälligt ja. Ingen däremot. Mötet godkände budgetförslaget. 
 
§ 11. Val av Styrelse och Styrelseordförande. 
 
Johan Hessius och Jens Tonnert har meddelat att de önskar avsluta sina sejourer i Styrelsen till följd av 
hög arbetsbelastning och Birgitta Westerlund i valberedningen meddelade som förslag till ersättare för 
dessa två, Per Bodfält och Thomas Hansson för en ettårsperiod. Årsmötet biföll förslaget och omvalde 
även Anna-Carin Nyberg Pehrson, Anders Rydergård, Anna-Lena Boucht och Annelie Ribba för 
ytterligare en tvåårsperiod. Göran Wendin valdes som ordförande för ytterligare ett år. Styrelsen ser ut 
som följer: 
 
Göran Wendin   1 år Ordförande 
Anna Lena Mägi Boucht  2 år 
Ulf Haraldson   1 år 
Anna Carin Nyberg Pehrson  2 år 
Per Bodfält   1 år 
Anders Rydergård  2 år 
Hans Thörnsten  1 år 
Jenny Jederlund  1 år 
Annelie Ribba   2 år 
Thomas Hansson  1 år 
 
Ordföranden tackade för förtroendet att bli vald för ytterligare ett år och  passade på att tacka Jens 
Tonnert och Johan Hessius för deras insatser i Styrelsen. 
 
§ 12. Val av revisorer. 
 
Valberedningen föreslog omval av Ronnie Tägtström som revisor samt Bo Söderlind som 
revisorsuppleant. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
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§ 13. Fråga om valberedning. 
 
Som förslag till ersättare för Sture Thörnsten som önskade bli entledigad från uppdraget föreslog 
valberedningen, Lennart Lehrman. Årsmötet valde Lennart Lehrman och Birgitta Westerlund för en 
ettårsperiod i valberedningen. Årsmötet tackade Sture Thörnsten för många års arbete i valberedningen 
med en varm applåd. 
 
§ 14 Övriga frågor, bl.a. förslag till nya stadgar, information från representant för 
skärgårdsorganisationen SIKO, Föreningens hemsida, avrapportering från Bryggrupperna m.m.  
 
Utkast till förslag om nya stadgar. 
Olle Mirsch tog till orda och ansåg att föreliggande förslag till nya stadgar inte var bra och menade att 
Styrelsen borde berett ärendet bättre. Ordföranden replikerade att då Byalaget vid det förra Årsmötet givit 
Styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya stadgar så har det gjorts ett första förslag och det viktiga på 
Årsmötet är att få in synpunkter på förslaget. Olle Mirsch påpekade att det är viktigt med bra juridisk 
förankring. Han menade dock att huvudfrågan är rösträtten. Vilka skall få rösträtt? En fastighetsägare som 
inte har familj har bara en röst medan grannen kan ha en hel familj med 5-8 röster och då blir situationen 
orättvis. Det ska vara en röst per fastighet och man ska inte kunna köpa sig rösträtt. Anna-Carin Nyberg 
Pehrson pekade på det positiva med en öppen förening. Olle Rosén framförde några tankar om förslaget. 
Han vill se det nya förslaget jämfört med de gamla stadgarna och föreslog att Styrelsen bearbetar 
förslaget, gör ett utskick i december och kallar till stadgemöte någon gång under vinterhalvåret för att 
sedan kunna prestera ett fullgott förslag till nästa ordinarie Årsmöte. Ordföranden inflikade att med 
nuvarande system så finns det t.ex. medlemmar i Styrelsen som inte har rösträtt. Annelie Ribba påpekade 
även förhållandet med flera ägare till samma fastighet som blir allt vanligare. Arne Bodfält tyckte att det 
är viktigt att släppa fram ungdomarna. Olle Mirsch ville även förtydliga vikten att Årsmötesprotokollet 
ska justeras inom 6 veckor och skickas ut därefter och inte som nu sent på våren. Ordföranden lade som 
förslag till Årsmötet att det förslag som skickats ut ska fortsätta att beredas av Styrelsen och presenteras 
paragrafvis mot nuvarande stadgar. I vinter kommer att kallas till stadgemöte. Han poängterade vikten av 
att få in fler synpunkter på förslaget. Annelie Ribba upplyste om möjligheten att framföra synpunkter på 
den chatsida som är kopplad till hemsidan, www.aspobyalag.nu. Årsmötet beslutade i enlighet med 
Ordförandens förslag.  
 
Information från representant för skärgårdsorganisationen SIKO 
Hans Lundqvist från SIKO berättade om dess verksamhet och syfte. Det är en organisation för de bofasta 
i skärgården och fungerar bl.a. som remissinstans gentemot myndigheter. SIKO engagerar sig inom de 
flesta områden som rör skärgårdsbor men fokuserar på boende och transporter. Hans beskrev situationen 
och problematiken kring skärgårdstrafiken som han främst arbetar med (sammanfattning i bilaga 1). 
Ordföranden tackade Hans för den givande informationen. 
 
Om brandskyddet 
Annelie Ribba informerade om besöket d. 16 juni av Lennart Larsson från Värmdö räddningskår. 
20 – 25 personer deltog under informationen och fick även möjlighet att testa brandsprutan. En 
rekommendation från Lennart var att så många som möjligt lär sig använda brandsprutan. Den är inte lätt 
att få igång. Det är fritt att pröva när man vill. Olle Rosén kommenterade Lennarts besök med att det var 
mycket lärorikt. Birgitta Westerlund ställde fråga till Ordföranden vad som hänt med den utlovade 
sotningen på öarna. Ordföranden informerade att då sotarn inte haft tid förra sommaren så hade han lovat 
att komma denna. Ingen har sett någon sotare och Ordföranden tog på sig uppdraget att stöta på igen. 
 
Disponering av årets resultat. 
Holger Hagström ställde frågan huruvida årets resultat ska disponeras. Ordföranden svarade att det är 
brukligt att lägga resultatet till kapitalet men höll med om att det var en bra fråga. Förslaget att årets 
resultat ska läggas till kapitalet vann gehör hos Årsmötet och så beslutades det. 
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Om grovsophämtning 
Karin Ringberg lovordade fjolårets försök med att ha sopfärjan liggande vid Stora bryggan och ställde 
frågan om det blir likadant i år igen. Sekreteraren svarade att det tyvärr inte blir så. Försöket slog förvisso 
väl ut men innebar merkostnader för Värmdö kommun som inte anses försvarliga. Meningen var också att 
det skulle ske en sortering av olika fraktioner direkt på färjan men det visade sig svårgenomförbart. Årets 
grovsophämtning kommer att ske likt tidigare år d.v.s. att kommunen ställer ut containrar på bryggan som 
sedan hämtas upp. Det är viktigt att medlemmarna tar hänsyn till framkomligheten på Stora bryggan och 
försöker fylla containrarna ordentligt samt undviker att lägga en massa föremål i vägen för resande med 
Waxholmsbolaget. 
 
Om medlemsavgifter 
Terttu Hagström ställde frågan om inte Årsmötet skulle ta upp frågan om storleken på medlemsavgifterna. 
Ordföranden svarade och förklarade att det har Årsmötet redan tagit ställning till genom att godkänna 
budgeten. 
 
Avrapportering från Bryggrupper 
Ingen hade något att rapportera. 
 
Rapporter från arbetsgrupper 
Birgitta Westerlund meddelade att Historiegruppen legat lågt under en tid men att man nu fått en ny 
medlem i Helen Ringberg. Gruppen avser att öka tempot och i samband med det önskar gruppen hjälp 
från medlemmarna. ALH-2000 gruppens arbete rapporterades översiktligt av Ordföranden. 
 
§15 Årsmötets avslutande. 
 
Det konstaterades att samtliga beslut tagits enhälligt varefter Ordföranden tackade alla närvarande för 
synpunkter, kommentarer samt deras deltagande och förklarade Årsmötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras: 
 
______________________  ______________________________ 
Ulf Haraldson   Göran Wendin  Ordförande  
Sekreterare  
   ______________________________ 

Terttu Hagström Justeringsman 
 
   ____________________ 

Ulf Gustafsson Justeringsman  


