
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 8 juli 2007 i Aspö 

bryggförening o byalag på Midsommarängen, Aspö 
 
§ 1. Årsmötets öppnande 

Thomas Hansson öppnade mötet och hälsade välkommen.. 

 

En tyst minut ägnades de  medlemmar som avlidit under året, Arne Bodfäldt, Lennart Carlson, 

Ulf Gustavsson, Kjell Hökerberg, Bo Jederlund och Margareta Åstrand .  

 

§ 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  Olle Rosén och Birgitta Westerlund 

 

§ 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  85.000 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 o förtroendevalda i samband med möten samt avtackningspresenter till avgående 

styrelseledamöter. 

 

§ 11. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd. 

Styrelsens förslag till budget 2008 godkändes.  

 

§ 12.Val av styrelse och styrelseordförande. 



Göran Wendin  redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande för 

2007-2008. Jan Friberg har avböjt omval. Valberedningens förslag till ny styrelse enligt nedan 

godkändes. 

 

Thomas Hansson 1 år 

Birgitta Vange  1 år  

Christina Lejdegård 1 år 

Ingegärd Tonnert 1 år  

Bengt Stöhr   1 år       

Karin Hassler Melander 2 år omval   

Lil Ragnerstam 2 år omval  

Lars Engelbert 2 år nyval 

Rolf Byström 2 år omval  

Staffan Rydergård 2 år nyval  

 

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. 

Gun Linder Jacobsson och Göran Wendin kvarstår. 

 

§ 15. Övriga frågor. 

 

1) Sophuset  

Återigen påminns om att soprummet endast är avsett för hushållssopor och att 

föreningens avtal med kommunen bygger på  detta samt att alla komposterar.  Mer 

information om sophantering finns på Värmdö kommuns hemsida. 

       

2) Gruppförsäkring 

Thomas Hansson har tecknat en gruppförsäkring som gäller vid arbetsdagar och         

andra av föreningen ordnade aktiviteter. Den kostar 500:- per år.. 

 

3) Brandskydd 

Bengt Stöhr redogjorde för  de rekommendationer han fått vid  samtal med Svenska 

Brandskyddsföreningen och Södra Roslagens Brandförsvar. A och O är att agera 

snabbt. För detta bör varje hushåll ha minst en handpulversläckare på 6 kg av 

högsta brandsläckningsklass; dvs den skall vara märkt 43A233BC. Sådana säljs 

av försäkringsbolagen för under 500 kronor och de behöver normalt servas först efter 

10 år. Dessutom rekommenderas brandfiltar Det skall också vara enkelt  att ansluta 

vattenslangen(snabbkoppling) . Om man befarar att elden kan komma att spridas 

gäller att omedelbart  ringa  SOS Alarm 112. 

Att införskaffa fler stora brandsprutor till ön skulle bli mycket kostsamt och de är ofta 

svåra att använda.  

Midsommarängens spruta kommer att gås igenom och demonstreras vid arbetsdagen 

på våren. 

                            



                        

 

4) Elabonnemang till boden vid Midsommarängen 

Göran Wendin föreslog anslutning av el till boden vilket beslutades.. 

 

5) Dansbanan.  

Dansbanan är i mycket dåligt skick och mötet beslutade att  den borde repareras 

alternativt rivas och ersättas med en ny och uppdrog åt styrelsen att undersöka olika 

möjligheter. Dessutom beslutades om inköp av partytält . 

     

6) Vattenpumpen i byn 

Per Bodfäldt ansåg att vattenpumpen i  byn borde undersökas både vad gäller  vatten-                               

kvalitet och rör. Vid ev. strömavbrott blir många på ön beroende av denna pump. Det 

beslutades att så skulle ske. 

 

    7)   Stölder. 

Det har förekommit stölder av båtmotorer samt även kåpa till motor. Alla uppmanas 

till vaksamhet samt att rapportera ev. stölder till styrelsen. Ett tips var att märka sin 

båtmotor för att göra den mindre stöldbegärlig: måla den , rista in namn och på insidan 

sätta en färgklickoch trycka dit sitt tumavtryck. 

 

      8)  Sommaraktiviteter 

Thomas Hansson påminde om återstående sommaraktiviteter varav de flesta står i 

Sommarguiden. 

 

            9) Bo Jederlunds  handlingar 

              Ulf Jederlund överlämnade  gamla handlingar, efter sin far, rörande Aspö byalag o 

              Bryggförening  för arkivering.   

 

§ 16. Årsmötets avslutande 

          Ordförande Thomas Hansson tackade den avgående styrelseledamoten Jan Friberg  

          och överlämnade en present och förklarade därefter årsmötet avslutat. 

           

          . 

 

 

Vid protokollet:                                                                 Justeras: 

 

 

______________________                                              _______________________ 

Birgitta Vange, sekreterare                                               Thomas Hansson, ordförande 

 

 

                                                                                          ________________________ 

                                                                                          Birgitta Westerlund, justerare 

 

 

                                                                                          ________________________ 

     

                                                                                          Olle Rosén, justerare  


