Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 10 juli 2005 i Aspö
bryggförening o byalag på Midsommarängen, Aspö
§ 1. Årsmötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. De nya medlemmarna i föreningen,
Beata Holmquist och Rolf Byström som köpt Arne Bodfeldts fastighet presenterade sig.
En tyst minut ägnades de tre medlemmar som avlidit under året: Maj Hellström, May-Karin
Kruckenberg-Sandberg och Susanna Ringberg.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Mötet valde Thomas Hansson till ordförande och Birgitta Vange till sekreterare.
§ 3. Val av två justeringsmän samt rösträknare att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Gun Linder Jacobsson och Olle Mirsch.
§ 4. Fastställande av dagordning för mötet.
Dagordningen godkändes.
§ 5. Fastställande av röstlängd.
Medlemsmatrikeln godkändes som röstlängd och cirkulerades för närvaroregistrering.
Medlemmarna uppmanades också att där notera sina e-postadresser för att därigenom
snabbare nås av information samt spara porto åt föreningen.
§ 6. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst.
Mötet ansågs behörigen utlyst.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Verksamhetsberättelsen som alla fått sig tillskickad godkändes utan kommentarer.
Kassör Anna Carin Nyberg kommenterade den ekonomiska rapporten och konstaterade ett
litet överskott i samband med renoveringen av ångbåtsbryggan..Revisor Bo Söderlind läste
upp slutet av revisionsberättelsen där det framgick att den ekonomiska redovisningen skötts
utan anmärkning varpå årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar.
Inga motioner har inkommit.
§ 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Årsmötet godkände att föreningen aven i fortsättningen bekostar enklare förtäring för
styrelsen i samband med möten samt avtackningspresenter till avgående styrelseledamöter.
§ 11. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd.
Styrelsens förslag till budget 2006 godkändes. Anna Carin Nyberg meddelade att man vill
öka satsningen på underhåll av bl.a. vägar varför anslaget till detta höjts till 14.500:-

§ 12.Val av styrelse och styrelseordförande.
Birgitta Westerlund redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och
styrelseordförande för 2005-2006. Anna Carin Nyberg Pehrson och Annelie Ribba har avsagt
sig omval. Valberedningens förslag till ny styrelse enligt nedan godkändes.
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§ 13. Val av revisorer.
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bo Söderlind som revisor och Ronnie
Tägtström som revisorssuppleant.

§ 14. Val av nomineringskommitté.
Birgitta Westerlund har meddelat att hon önskar avgå medan Lennart Lehrman kvarstår. Till
ersättare för Birgitta Westerlund valdes Göran Wendin.
§ 15. Övriga frågor.
1) Boklåda
Marianne Blom föreslog att en boklåda inrättas i väntkuren vid Waxholmsbåtsbryggan
Man lägger dit en bok man har läst och tyckt om och sen är det fritt fram för alla att
låna. Mötet enades om att detta var ett bra förslag Marianne ansvarar för att det hela
kommer igång.
2) Info medlemsavgift
Holger Hagström efterlyste lättillgängligare uppgift om medlemsavgiftens storlek
(f.n.. 250:-) Styrelsen lovade att tillse detta.
3) Sophuset
Det påpekades att listan på användare är inaktuell. Styrelsen sätter upp ett anslag att
soprummet endast får användas av dem som erlagt avgift då det har visat sig mycket
svårt att hålla en användarlista uppdaterad.
Det är endast tillåtet att ta en sopsäck åt gången när man lämnar den gamla. Även
detta kommer att anslås.
4) Historiegruppen
Lars Engelbert presenterade historiegruppens arbete som så småningom skall
resultera i en skrift om Aspö-Ladholmen-Högholmens historia och efterlyste bidrag i
form av foton, hågkomster m.m.

5) Helikopterlandningsplatser
Styrelsen har varit i kontakt med räddningstjänsten för att meddela koordinater för
ytterligare landningsplatser men intresset för att ta emot detta har varit ringa varför
ärendet nu avskrivs.

§ 16. Årsmötets avslutande
Ordförande Thomas Hansson tackade de avgående funktionärerna Anna Carin
Nyberg Pehrson , Annelie Ribba och Birgitta Westerlund och överlämnade varsin
termosryggsäck och förklarade därefter årsmötet avslutat.
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