Protokoll fört vid
ordinarie Årsmöte i
Aspö Bryggförening och Byalag
2002-07-07
på Midsommarängen, Aspö
§ 1. Årsmötets öppnande.
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet. Två medlemmar har gått ur tiden sedan
föregående Årsmöte, Sven Skånsjö och Bertil Holm och dessa hedrades med en tyst minut. Följande nya
medlemmar hälsades välkomna in i Föreningen. Åke Schwahn som bor på Södergården presenterade sin
son Emil och dennes Lisa.
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Göran Wendin till Årsmötets ordförande samt Ulf Haraldson till Årsmötets sekreterare.
§ 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sture Thörnsten samt Olle Rosén. Ordföranden frågade mötet
om det gick bra att använda medlemsregistret som röstlängd. Detta godkändes och registret cirkulerades
för närvaroregistrering. Samtidigt noterades e-post adresser. 40 medlemmar var närvarande och 2 hade
lämnat fullmakter.
§ 4. Fastställande av dagordning för mötet.
Dagordningen godkändes. Följande punkter anmäldes under övriga frågor:
a. Grovsophämtning
b. Rapport från möten med Skärgårdens trafikantförening, Nämdö skärgårds intresseförening och
båttaxi.
c. Vill vi ha en 42 meters mast på Ladholmen? (Ronnie Tägtström)
d. Ska vi ha Regattabal, Aspörunt, Kräftskiva och gemensam elupphandling?
e. Renovering av bryggorna.
f. Gräsklippning på midsommarängen.
g. Hemsidan.
h. Förslag om arbetsdagar. (Olle Mirsch)
§ 5 Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes av Årsmötet.
§ 6. Fråga om Årsmötet är behörigen utlyst.
Årsmötet hade inget att erinra mot hur Årsmötet hade utlysts.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen samt informerade att Styrelsen till följd av hög
arbetsbelastning med de nya stadgarna, vägrenoveringar mm. ännu inte hunnit kräva in uteblivna
återstående andelar i sophus och Stora bryggan. Årsmötet hade inga kommentarer till
verksamhetsberättelsen. Anna-Carin Nyberg Pehrson informerade om det ekonomiska läget. Till följd av
framförallt extra kostnader för grus, grovsingel och dräneringsrör till vägarna samt uteblivna
andelsavgifter visar bokslutet för 2001 drygt 11000 kr i förlust. Sture Thörnsten frågade hur mycket som
budgeterats av uteblivna andelar och Ordföranden redovisade att det är 5500 kr. Sture menade att detta
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borde ha funnits med och minskat förlusten. 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.
§ 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9. Framställningar från Styrelsen och motioner från medlemmar.
a) Styrelsens förslag till nya stadgar
Ordföranden redovisade arbetet med att ta fram förslaget till de nya stadgarna och frågade därefter
Årsmötet om man kunde anta stadgeförslaget som nya stadgar för Föreningen.
Beslutet var enhälligt och Årsmötet godkände de nya stadgarna.
b) Inga motioner har inkommit från medlemmarna inom stadgeenlig tid.
§ 10. Ersättning till Styrelse och revisorer.
Årsmötet godkände att Styrelsen även fortsättningsvis får förtära pizza eller motsvarande och öl i
samband med möten samt ha ett extra Styrelsemöte med även Föreningens övriga funktionärer inbjudna
med enklare förtäring, i enlighet med beslut från årsmötet 2000.
§ 11. Styrelsens förslag till utgifts- och intäktsstat samt debiteringslängd.
Ordföranden presenterade budgeten som denna gång avser två år då de nya stadgarna innebär att budget
skall beslutas för påföljande verksamhetsår. Avsikten är att inte behöva höja medlemsavgiften.
Ordföranden framhöll också andelsavgifterna för ångbåtsbrygga och sophus inte tillhör driftbudget utan
istället bokföras direkt till egna kapitalet i redovisningen.
Jan Friberg föreslog en höjning av årsavgiften med 100 kr. för att förbättra de ekonomiska
förutsättningarna. Ordföranden svarade att det finns ett sådant förslag som är kopplat till arbetsdagarna
och frågade mötet om den övriga frågan kunde tas på en gång. Ordet lämnades till Olle Mirsch som stod
bakom förslaget. Han framhöll att då det är dålig uppslutning på arbetsdagarna så borde man koppla en
ekonomisk del till dessa. Varje medlem betalar in en summa pengar som de får igen om de är med på en
arbetsdag. Om det fortfarande är svårt att få medlemmar att ställa upp så används pengarna för att köpa
tjänster utifrån. Ordföranden inflikade att Styrelsen ställer sig bakom förslaget. Sture Thörnsten tog till
orda och tyckte att det var ett mycket bra förslag. Ronnie Tägström framhöll att tid för arbetsdagar borde
fastställas långt i förväg så att man kan planera bättre. Ordföranden föreslog Årsmötet att Styrelsen tar
fram förslag på tider för 3 arbetsdagar framöver och bifogar detta till Årsmötesprotokollet. Årsmötet
gillade förslaget och tog beslut därmed.
Diskussion följde vidare om hur ersättning för arbetsdagar skulle kunna fungera vilket slutligen renderade
i att Ordföranden ställde två förslag att rösta om:
1. Höjning av årsavgiften med 100 kr/år
2. Höjning av årsavgiften med 100 kr/år och att ta nytt beslut på nästa Årsmöte om eventuell
utdebitering för medlemmar som ej kan eller vill ställa upp på någon arbetsdag.
Årsmötet röstade i enlighet med förslag 2.
§ 12. Val av Styrelse och Styrelseordförande.
Ulf Haraldson, Jenny Rydstedt och Per Bodfält har meddelat att de önskar avsluta sina sejourer i
Styrelsen. Ingen från nomineringskommittéen var närvarande på Årsmötet men Jenny Rydstedt läste upp
deras förslag. Omval av Hans Thörnsten, Thomas Hansson och Göran Wendin för ytterligare en
tvåårsperiod. Till nya ledamöter föreslog nomineringskommittén Jörgen Dahl, Jenny Tägtström,
Raymond Johansson samt ytterligare en ledamot, Charlotta Benedictsson. Årsmötet beslutade i enlighet
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med nomineringskommitténs förslag. Ordföranden föreslog Årsmötet att välja en av de nya ledamöterna
för endast ett år och övriga på två år så att det blir tidsmässig balans i Styrelsen och detta bifölls. Således
blev Charlotta Benedictson vald på ett år. Göran Wendin valdes som ordförande för ytterligare ett år.
Styrelsen ser ut som följer:
Göran Wendin
Anna Lena Mägi Boucht
Anna Carin Nyberg Pehrson
Anders Rydergård
Hans Thörnsten
Annelie Ribba
Thomas Hansson
Jörgen Dahl
Jenny Tägtström
Raymond Johansson
Charlotta Benedictson

2 år
1 år
1 år
1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Ordförande 1 år

Ordföranden tackade för förtroendet att bli vald för ytterligare ett år och passade på att tacka Ulf
Haraldson, Jenny Rydstedt och Per Bodfält för deras insatser i Styrelsen. Årsmötet tackade de avgående
Styrelseledamöterna med en varm applåd.
§ 13. Val av revisorer.
Valberedningen föreslog omval av Ronnie Tägtström som revisor samt Bo Söderlind som
revisorsuppleant. Ronnie Tägtström upplyste Årsmötet att det uppstått en form av jävsituation då hans
dotter Jenny blivit invald i Styrelsen, men Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§ 14. Fråga om tillsättande av nomineringskommitté och i förekommande fall, val av kommittéledamöter.
Den nuvarande nomineringskommittén har meddelat att de ställer upp till omval. Årsmötet valde Lennart
Lehrman och Birgitta Westerlund för ytterligare en ettårsperiod i valberedningen.

§ 15. Övriga frågor.
a. Grovsophämtning
Sekreteraren meddelade att han varit i kontakt med Värmdö Kommun för att söka bidrag till en
betongramp vid Ångbåtsbryggan där man skulle kunna ställa containrar så att de inte står i vägen på
bryggan i samband med grovsophämtningen. De ställde sig inte avvisande till förslaget men hänvisade till
att de kommer att återuppta modellen med att färjan lägger till vid bryggan och att de boende får lämna
och sortera sina grovsopor direkt på färjan. Det är meningen att detta ska komma igång under 2003.
Årets grovsophämtning (16-18 augusti) kommer att ske likt tidigare år d.v.s. att kommunen ställer ut
containrar på bryggan som sedan hämtas upp. Det är dock en ny entreprenör som kör färjan och de har
lovat att inte låta containrarna stå fyllda för länge. Det är dock fortfarande 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. Sekreteraren ombads att förklara för
Årsmötet vad som är och inte är grovsopor och han hänvisade till den skrift som distribuerades för några
år sedan som hette ”Om sopor”. Annars är grundregeln att allt som sitter fast i en fastighet är byggavfall
och är inte att betrakta som grovsopor. Grovsopor är därefter allt löst som inte är hushållsavfall,
återvinningsmaterial (tidningar, glas etc.) eller miljöfarligt avfall som batterier, kemiska vätskor, färg och
liknande.
b. Rapport från möten med Skärgårdens trafikantförening, Nämdö skärgårds intresseförening (NSI) och
båttaxi.
Ordföranden rapporterade att han varit med på Skärgårdens trafikantförenings årsmöte. De har uttalat att
de ställer upp och för Föreningens talan i frågor som rör skärgårdstrafiken. Ordföranden framförde att de
som har synpunkter på t.ex. Waxholmsbolagets turer kan kontakta Styrelsen så vidarebefordrar man
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frågan till Skärgårdens trafikantförening. Ordföranden rapporterade också från möte med Styrelsen för
NSI då b.l.a grovsophämtning och trafikfrågor diskuterades samt från möte med båttaxi tillsammans med
NSI.
c. Vill vi ha en 42 meters mast på Ladholmen?
Ronnie Tägström informerade att det finns en ansökan inlagd om att uppföra en s.k. 3G mast på
Ladholmen. Någon har förmodligen givit tillstånd till detta och det borde framgå av bygglovshandlingen
vem det är. Ordföranden frågade Årsmötet om det var någon som visste var det är planerat och vem som
äger fastigheten, men ingen av de närvarande hade något att meddela. Olle Mirsch framförde att han
tycker att det är dålig mobilmottagning på öarna och Ordföranden svarade att han talat med Telia som
meddelade att man tagit beslut om att förbättra täckningen just i vårt område med ny teknik, en
rundstrålande mast på Nämdö som skulle installerats första kvartalet 2002.
Årsmötet var överens om att ingen ville ha en mast på Ladholmen. Emil Schwahn föreslog att Årsmötet
skulle uppdra åt Styrelsen att ta tag i frågan genom att inhämta mer information i ärendet. Ordföranden
föreslog för Årsmötet att Styrelsen gör detta samt skriver en besvärsskrivelse till kommunen. Årsmötet
beslutade i enlighet med förslaget.
d. Ska vi ha Regattabal, Aspörunt, Kräftskiva och gemensam elupphandling?
Ordföranden tog till orda och förklarade att det varit dålig uppslutning kring dessa evenemang och
frågeställningar och föreslog Årsmötet att Föreningen ska dra ner på dessa aktiviteter. Sture Thörnsten
fick ordet och framförde sin förvåning att inte fler nappat på gemensam elupphandling då det finns
mycket pengar att spara för varje fastighetsägare. Flera medlemmar uttryckte sitt intresse och på en direkt
fråga från Ordföranden visade en majoritet av de närvarande intresse för att vara med i en gemensam
elupphandling. Medlemmar uppmanas därför att ta kontakt med Styrelsen inom några veckor och anmäla
sitt intresse, förbrukning mm. så kommer Styrelsen att ta tag i frågan under hösten/vintern.
Ronnie Tägtström framförde att han saknar Aspö runt och att den borde återinföras. Årsmötet höll med
och uppdrog åt Styrelsen att ta upp Aspö runt igen 2003. Regattabalen och kräftskivan läggs på is tills
vidare fr.o.m. 2003.
e. Om renovering av bryggor.
Ordföranden informerade Årsmötet om situationen för Stora bryggan. Bryggan har fått många smällar
och är nu i trängande behov av renovering. Den lilla bryggan som isen tog har blivit temporärt
uppmonterad i väntan på en ny mer permanent lösning. Styrelsen har tagit in kostnadsförslag från Hans
Öhman för att bygga en ny småbåtsangöring bredvid Stora bryggan till en kostnad av mellan 35- och
40000kr. Sture Thörnsten tog till orda och meddelade att Valter Hagström och Olle Rosén lovat ställa upp
och ta fram ett ordentligt förfrågningsunderlag för renovering av hela bryggan samt söka ekonomiskt stöd
för projektet hos Vägverket. Han lämnade även ett förslag om att tillsätta en kommitté som omgående ska
arbeta med frågan. I denna kommitté ska förslagsvis Valter Hagström, Olle Rosén, Anders Rydergård,
Jan Friberg och Hans Öhman ingå. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. Vad gäller ekonomin för
projektet så föreslog Sture att Årsmötet tar beslut om extra utdebitering som inte går att fastställa i nuläget
då det är omöjligt att sia om kostnaderna för projektet. Årsmötet var enigt, och tog beslut i enlighet med
förslaget.
f. Gräsklippning på midsommarängen.
Ordföranden ställde frågan om det var klart vilka bryggrupper som ansvarar för sommarens klippning av
midsommarängen. Södra 2 har klippt till och med midsommar och nu tar Västra 1,2,3 vid vilket Peter
Lorenz bekräftade. Styrelsen kommer att ta fram en lista som anslås om vilka bryggrupper som ansvarar
för klippningen och när det ska ske.
g. Hemsidan.
Årsmötet informerades om att det nu bland annat finns 35 bilder från Midsommarfirandet inlagda på
hemsidan så det är bara att surfa dit och titta. Adressen är www.aspobyalag.nu
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§ 15 Årsmötets avslutande.
Ordföranden påminde om brandsprutetest och arbetsdag efter Årsmötet. Årsmötet konstaterade att
samtliga beslut tagits enhälligt varefter Ordföranden tackade för de närvarandes aktiva synpunkter,
kommentarer samt deras deltagande och slutligen förklarades Årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

______________________
Ulf Haraldson
Sekreterare

______________________________
Göran Wendin
Ordförande
______________________________
Sture Thörnsten
Justeringsman
______________________________
Olle Rosén
Justeringsman
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