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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2004-07-11
i Aspö Bryggförening och Byalag
på Midsommarängen, Aspö

§ 1. Årsmötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet. På mötet närvarande nya fastighetsägare
på Aspö och Ladholmen presenterade sig och hälsades välkomna.
Under året har två medlemmar avlidit, Evert Engelbert samt Gunvor Bergman. Ordföranden föreslog en
tyst minut för att hedra deras minne.
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Mötet valde Göran Wendin till ordförande samt Thomas Hansson till sekreterare.
§ 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
Till justeringsmän och rösträknare valdes Anna-Liisa Thörnsten och Bo Jacobsson.
§ 4. Fastställande av dagordning för mötet
Dagordningen godkändes.
§ 5 Fastställande av röstlängd
Ordföranden frågade mötet om det gick bra att använda medlemsmatrikeln som röstlängd. Detta
godkändes och matrikeln cirkulerades för närvaroregistrering. För att kunna spara porto och sprida
information snabbare uppmanades alla medlemmar som önskar få utskick via e-post att i
medlemsmatrikeln också notera sina e-postadresser.
På mötet närvarade 35 medlemmar inklusive styrelsen.
§ 6. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
Ingen hade något att erinra mot hur årsmötet hade utlysts.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse
Ordföranden rapporterade att huvudfrågan för styrelsen under det gångna året varit olika aktiviteter i
samband med den genomförda renoveringen av ångbåtsbryggan och frågade därefter om den i kallelsen
bifogade verksamhetsberättelsen skulle läsas upp. Årsmötet ansåg inte detta vara nödvändigt och mötet
hade inga kommentarer eller frågor till verksamhetsberättelsen.
Kassören, Anna-Carin Nyberg, kommenterade den i kallelsen bifogade ekonomiska rapporten.
Föreningen har nu ca 90 betalande medlemmar och föreningens ekonomi är god trots den stora kostnaden
för bryggrenoveringen. Tre fastighetsägare har ej betalat in avgifter för bryggrenoveringen ( 3 x 4.000:-)
och styrelsen fortsätter att arbeta för att få in även dessa pengar.
Revisionsberättelsen lästes upp av Bo Söderlind. 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. Årsmötet
fastställde Balans och Resultaträkning.
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§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
Under Övriga frågor nedan, redovisas ett förslag från styrelsen angående andelsavgifter för sophus och
ångbåtsbrygga. Inga övriga förslag eller motioner hade inkommit.
§ 10. Ersättning till Styrelse och revisorer
Årsmötet godkände att styrelsen i samband med möten även fortsättningsvis kan inta enklare förtäring
samt även ha ett extra styrelsemöte med föreningens övriga funktionärer.
§ 11. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
Kassören presenterade förslag till budget. Budget för 2005 föreslogs vara lika med budgeten för 2004.
Årsmötet hade inga synpunkter på detta och budgeten godkändes därmed.
§ 12. Val av styrelse och styrelseordförande
Lennart Lehrman redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande för 20042005. Göran Wendin, ordförande, har avsagt sig omval och slutar därmed sitt uppdrag i styrelsen. AnnaLena Mägi-Boucht har sålt och lämnar därför styrelsen. Charlotta Benedictsson har begärt att få avgå.
Valberedningens förslag till styrelse enligt nedan godkändes av årsmötet.
Thomas Hansson
Jenny Tägtström
Raymond Johansson
Hans Thörnsten
Birgitta Wange
Karin Melander
Lars Engelbert
Anna Carin Nyberg Pehrson
Annelie Ribba
Jan Friberg

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

Ordförande 1 år
Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval
Nyval

Thomas Hansson tackade för förtroendet att bli vald som ordförande för ett år.
§ 13. Val av revisorer
Valberedningen föreslog omval av Bo Söderlind som revisor samt Ronnie Tägtström som
revisorssuppleant. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
§ 14. Val av nomineringskommitté
Den nuvarande nomineringskommittén har meddelat att de ställer upp till omval. Årsmötet valde Lennart
Lehrman och Birgitta Westerlund för ytterligare en ettårsperiod i valberedningen.
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§ 15. Övriga frågor
1) Andelsavgifter att betalas av nybebyggda fastigheter
I samband med kostnaden för bryggrenoveringen har styrelsen diskuterat vilka avgifter som
nybebyggda fastigheter ska betala till föreningen. Styrelsen menar att tidigare indexuppräkning bör
slopas och föreslog följande avgifter:
- Andel i sophus 1.500:- Andel i ångbåtbrygga och tilläggningsbrygga, 2.000:Flera medlemmar hade synpunkter på detta och föreslog att avgiften för ångbåtsbryggan ska vara
4.000:- dvs. samma avgift som övriga medlemmar betalat i samband med renoveringen. Efter
omröstning fastställdes nedanstående avgifter för nybebyggda fastigheter eller fastigheter där avgift ej
tidigare betalats.
- Andel i sophus 1.500:- Andel i ångbåtbrygga och tilläggningsbrygga, 4.000:I samband med diskussionen om avgifter konstaterades att det är säljarens plikt att informera om
ovanstående andelsavgifter.
2) E-post
För att minska portokostnader och administration tar styrelsen tacksamt emot e-postadresser till de
medlemmar som önska få information via e-post. Enklast anmäls detta genom att skicka ett
meddelande till Anna-Carin Nyberg på adressen annacarin@brevet.se. OBS – de som anmält att de
vill ha information via e-post får inte heller några inbetalningskort för medlemsavgifter m.m.
De medlemmar som inte har e-post eller inte önskar få information den vägen får naturligtvis utskick
på vanligt sätt.
3) Helikopterlandningsplatser
Den ”officiella” helikopterlandningsplatsen för Aspö, Ladholmen och Högholmen är
Midsommarängen. Fler lämpliga landningsplatser efterlyses och förslag på sådana kan meddelas till
styrelsen som därefter med hjälp av GPS tar fram koordinater för dessa som kan vidarebefordras till
räddningstjänsten.
4) Bryggförrättning för Västra 1
Ordföranden informerade om att berörda fastighetsägare enats om att inte genomföra
bryggförrättningen för Västra 1. För en eventuell framtida förrättning finns vissa pengar avsatta och
dessa redovisas separat i föreningens ekonomiska rapportering enligt beslut på tidigare årsmöte.
5) Stamfastigheters mark
Bo Jacobsson informerade om två händelser på stamfastigheten 1:2. Dels har i samband med
transport viss mark blivit sönderkörd och dels har även relativt omfattande planerad trädfällning på
stamfastighetens mark stoppats. Bo påpekade det olämpliga i detta och att tillstånd från fastighetens
ägare måste införskaffas innan annans mark kan användas på detta sätt.
6) Tilläggningsbryggan
På förslag beslutade årsmötet att ett extra varv bör läggas på tilläggningsbryggan så att den enklare
kan användas även vid lågvatten. Styrelsen tar upp detta som en kommande aktivitet.
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§ 15 Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade för de närvarandes aktiva synpunkter och påminde om vår hemsida
www.aspobyalag.nu.
Ordföranden, Göran Wendin, som i och med årsmötet avgår, avtackades med en konstnärligt utförd flaska
i form av en fyr tillverkad av Claes Kruckenberg med innehåll av lokalt framställd dryck. Göran tackade
för denna gåva med visst vemod och tackade också den sittande styrelsen för de gångna årens arbete.
Därefter förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras:

Thomas Hansson, sekreterare

Göran Wendin, ordförande

Anna-Liisa Thörnsten, justeringsman

Bo Jacobsson, justeringsman
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