Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 9 juli 2006 i Aspö
bryggförening o byalag på Midsommarängen, Aspö
§ 1. Årsmötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen..
En tyst minut ägnades de medlemmar som avlidit under året, Rut Holm och Sture Thörnsten.
§ 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 Bo Jacobsson och Olle Rosén.
§ 4. Fastställande av dagordning för mötet.
Dagordningen godkändes.
§ 5. Fastställande av röstlängd.
Medlemsmatrikeln godkändes som röstlängd och cirkulerades för närvaroregistrering och ev.
korrigering. 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 godkändes.
Kassör Lil Ragnerstam kommenterade den ekonomiska rapporten och meddelade att
föreningens tillgångar var drygt 100.000 kronor inkl. årets hittills inkomna medlemsavgifter.
Revisor Bo Söderlind konstaterade 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 även 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 2007 godkändes. Styrelsen beviljades också frihet att gå utöver
föreslagna belopp om verksamheten så kräver.
Förslag på åtgärder som bör vidtas framfördes: bl.a reparation av dansbanan,
uppdragningsramp och spel intill ångbåtsbryggan och nya möbler till midsommarängen.

§ 12.Val av styrelse och styrelseordförande.
Göran Wendin redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande för
2006-2007. Raymond Johansson, Hans Thörnsten och Jenny Tägtström har avsagt sig omval.
Valberedningens förslag till ny styrelse enligt nedan godkändes.
Thomas Hansson
2 år omval
Rolf Byström
1 år nyval
Christina Lejdegård
2 år nyval
Karin Hassler Melander 1 år
Lars Engelbert
1 år
Jan Friberg
1 år
Lil Ragnerstam
1 år
Bengt Stöhr
2 år nyval
Ingegärd Tonnert
2 år omval
Birgitta Vange
2 år omval
Till ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Thomas Hansson.
§ 13. Val av revisorer.
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Bo Söderlind som revisor och Ronnie
Tägtström som revisorssuppleant.

§ 14. Val av nomineringskommitté.
Göran Wendin kvarstår och Gun Linder Jacobsson ersätter Lennart Lehrman.
§ 15. Övriga frågor.
1) Gruppförsäkring
Förslag från Thomas Hansson att föreningen tecknar en olycksfallsförsäkring för
arbetsdagar och seglaraktiviteter. Styrelsen undersöker huruvida även fotbollen kan
inkluderas. Förslaget antogs.
2) Brandfaran
Göran Wendin påminde om det eldningsförbud som gäller vilket även inkluderar
engångsgrillar. Han uppmanade samtidigt till sparsamhet med vattenanvändningen.
3) Sophuset
Olle Mirsch tog upp frågan om missbruk av soprummet som endast är avsett för
hushållsavfall. Ett nytt anslag bör sättas upp där även sådant som inte får slängas finns
med. Föreningens avtal med kommunen bygger på att endast hushållssopor lämnas
samt att alla komposterar .
Det är endast tillåtet att ta en sopsäck åt gången när man lämnar den gamla.
Soprummet kommer att låsas under vinterhalvåret och öppnas igen 2 veckor innan
sophämtningen börjar.
Anslag om när sophämtningen börjar och slutar kommer att sättas upp.

4) Historiegruppen
Arbetet inom gruppen fortskrider men den skrift som det skall resultera i dröjer
ytterligare ett par år.

5) Vattenskotrar.
Bo Jacobsson ville varna för de allt vanligare vattenskotrarna som far fram i mycket
höga hastigheter och som utgör en fara för badande och småbåtar och riktade en
vädjan till mötet att tala med dem det berör och uppmana till försiktighet.
6) Simning mellan öar
Björn Hellström har uppmärksammat folk som simmat mellan Aspö och Högholmen
utan följebåt vilket innebär mycket stor fara för simmarna då vattnet där är livligt
trafikerat. Inga långsimningar utan följebåt!
7) Aspös moderna historia.
Anna-Liisa Thörnsten meddelade att hon i sin ägo har ett antal pärmar med dokument
som går tillbaka till byalagets grundande. Anna-Liisa håller på att gå igenom dessa
och kommer att komprimera innehållet till två pärmar. Resultatet beräknas föreligga
om två år.
8) Donation av grill
Olle och Helen Säfström har donerat en grill till midsommarängen. Den kommer att
förvaras i klubbhuset.
9) Seglarskolan
Raymond Johansson berättade om årets seglarskola som avlöpt väl och framförde
deras önskemål om en ramp för upptagning och isättning av jollarna till nästa år. Ett
mycket enkelt förslag till sådan var en heltäckningsmatta som uppgavs fungera mycket
väl för ändamålet.
§ 16. Årsmötets avslutande
Ordförande Thomas Hansson tackade de avgående funktionärerna Raymond
Johansson, Hans Thörnsten och Jenny Tägtström och överlämnade varsin
present och meddelade att demonstration av brandsprutan skulle äga rum direkt
efter mötet och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

______________________
Birgitta Vange, sekreterare

_______________________
Thomas Hansson, ordförande

________________________
Bo Jacobsson, justeringsman

________________________
Olle Rosén, justeringsman

.

