
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 6 juli 2008 i Aspö 

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

Thomas Hansson öppnade mötet och hälsade välkommen och nya föreningsmedlemmar 

presenterade sig: Annika och Olle Cederlöf,  Peter Johansson och Jeanette Lindgren samt 

Milica o Lennart Edberg . 

 

§ 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 kunna 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.  Göran Wendin frågade i anslutning till detta hur arbetet 

med boken om Aspö framskrider. Material är insamlat och sammanställning påbörjad. För 

ögonblicket ligger dock arbetet nere p.g.a. tidsbrist. 

Kassör Lil Ragnerstam kommenterade den ekonomiska rapporten och meddelade att 

föreningens tillgångar var drygt 89.000 kronor. Revisorssuppleant Ronnie Tägtström  läste 

upp revisorernas berättelse där det konstaterades 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 2009 godkändes.  

 



§ 12.Val av styrelse och styrelseordförande. 

Göran Wendin  redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande för 

2008-2009.  Bengt Stöhr har avböjt omval. Valberedningens förslag till ny styrelse enligt 

nedan godkändes. 

 

Thomas Hansson 2 år omval 

Birgitta Vange  2 år omval 

Christina Lejdegård 2 år omval 

Ingegerd Tonnert 2 år omval      

Karin Hassler Melander 1 år    

Lil Ragnerstam 1 år  

Lars Engelbert 1 år 

Rolf Byström 1 år   

Staffan Rydergård 1 år   

Börje Lehrman 2 år nyval 

 

Till ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Thomas Hansson. 

 

§ 13. Val av revisorer. 

I enlighet med valberedningens förslag valdes Madeleine Sundmark till ny  revisor efter Bo 

Söderlind som avböjt omval och Ronnie Tägtström till  revisorssuppleant. 

 

§ 14. Val av nomineringskommitté. 

Gun Linder Jacobsson och Göran Wendin kvarstår. 

 

§ 15. Övriga frågor. 

  

1)  Arbetsdagar 

  Göran Wendin väckte frågan hur man skulle öka antalet deltagande vid arbetsdagarna 

  För att diken , vägar o övriga gemensamma ytor skall kunna hållas i gott skick krävs  

              att alla bidrar efter förmåga. Det bestämdes att information om arbetsuppgifter för  

              dessa dagar i god tid skulle anslås så att alla vet vad som krävs. Ev. skulle en  

              påminnelse härom också kunna skickas per mejl. Närvarolistor vid arbetsdagarna 

              skulle också finnas. Om man  något år inte har möjlighet att delta vid någon av de 2 

              arbetsdagarna finns alltid möjlighet att ge ett frivilligt ekonomiskt bidrag till 

              föreningen. 

                        

         2)  Elabonnemang till boden vid Midsommarängen 

Styrelsen har undersökt kostnader för detta och mötet bestämde att det skulle bli för              

dyrt varpå frågan lades ned. 

 

3)  Dansbanan.  

Styrelsen har undersökt olika möjligheter till reparation av denna. En 

genomgripande upprustning visade sig bli för dyr och mötet beslutade att den i 

stället skulle underhållsrepareras. 

     

4)  Vattenpumpen i byn 

Vattenprov kommer att tas på vattnet och undersökning av rören kommer att ske i 

samband med nästa arbetsdag av Ronnie Tägtström mfl. 

   



    5)   Helikoptertransporter. 

     Ulf Lejdegård påpekade att  seglarskolans verksamhet under veckan blivit störd av     

     helikoptertransporter. De som anlitar helikoptrar för transport av virke m.m.  

     uppmanas därför att kolla att dessa inte sammanfaller med gemensamma   

     aktiviteter på ön .                                        

 

      6)  Väntkur och sophus 

      Göran Wendin manade till bättre ordning i dessa två utrymmen. T. ex bör pulkor 

      tas bort under sommarhalvåret. 

     Återigen påminns om att sophuset är avsett endast för hushållssopor. Staffan  

      Rydergård föreslog att sophuset skulle låsas med ett kodlås vars kod endast 

      meddelas föreningens medlemmar. Därmed skulle olaga utnyttjande förhindras.   

    

            7) Bord till midsommarängen 

                 Raymond Johansson föreslog att 2 bord med fasta bänkar skulle byggas på udden 

                 vid midsommarängen. Johan Axberg på Söderholmen är villig att åta sig ansvaret 

                 för detta om föreningen bekostar virket.. Mötet beslutade att så skulle ske. 

                 Befintliga bord repareras på en arbetsdag.   

 

             8) Vatten och brandskydd  

                 Thomas Hansson uppmanade alla att se över sitt eget brandskydd och att vara 

                 återhållsamma med vatten. Den gemensamma brandsprutan på midsommarängen 

                 är så svårmanövrerad att den knappast är något att räkna med i händelse av brand. 

                 I protokollet från förra årsmötet finns bra tips om brandskydd.  

 

§ 16. Årsmötets avslutande 

          Ordförande Thomas Hansson  avslutade  årsmötet  där 41 fastigheter varit 

          representerade av en eller flera personer. 

           

         . 

 

Vid protokollet:                                                                 Justeras: 

 

 

______________________                                              _______________________ 

Birgitta Vange, sekreterare                                               Thomas Hansson, ordförande 

 

 

                                                                                          ________________________ 

                                                                                          Bo Jacobsson, justerare 

 

 

                                                                                          ________________________ 

     

                                                                                          Olle Rosén, justerare  

 

                                                                                                             

 

.                                                

           


