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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 5 juli 2009 i Aspö 

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

Thomas Hansson öppnade mötet och hälsade välkommen och en ny föreningsmedlem 

presenterade sig: Sue Langford 

 

En tyst minut hölls för att hedra minnet av Bengt Haraldsson och Bengt Sandberg. 

 

§ 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 Lena Rydergård och Raymond Johansson.  

 

§ 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. 

Kassör Lil Ragnerstam kommenterade den ekonomiska rapporten och meddelade att 

föreningens tillgångar var drygt 93.000 kronor. Revisor Madeleine Sundmark läste upp 

revisorernas berättelse där det konstaterades att den ekonomiska redovisningen skötts utan 

anmärkning varpå årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen. Göran Wendin påpekade 

emellertid att intäkter i form av nya andelar i sophus och brygga skall bokföras direkt som 

kapital och ej ingå i resultaträkningen. Revisor och kassör ser över detta till nästa år. 

 

§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Årsmötet godkände att föreningen även i fortsättningen bekostar enklare förtäring för styrelse 

o förtroendevalda i samband med möten.  
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§ 11. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd. 

Styrelsens förslag till budget 2009 godkändes. Dock begärde Göran Wendin att frågan om 

dansbanan skulle tas upp under denna punkt eftersom den skulle kunna påverka budgeten. 

Thomas Hansson  meddelade då att dansbanan visat sig vara i så dåligt skick att den av 

säkerhetsskäl revs på den senaste arbetsdagen. Att bygga en ny skulle kosta ca 50.000 vilket 

styrelsen bedömt var för mycket då ett kapital om 100.000:- alltid borde finnas i kassan för 

oförutsedda större utgifter. Efter diskussion beslutades att styrelsen skulle utarbeta  ett 

underlag för ev. återuppbyggnad av dansbanan och ge alla medlemmar möjlighet att ta 

ställning till olika alternativ. Vid nästa årsmöte skulle beslut tas i frågan. 

 

§ 12.Val av styrelse och styrelseordförande. 

Göran Wendin  redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande för 

2009-2010. Valberedningens förslag till ny styrelse enligt nedan godkändes. 

 

Thomas Hansson 1 år 

Birgitta Vange  1 år 

Christina Lejdegård 1år  

Börje Lehrman  1år  

Ingegerd Tonnert 1 år 

Karin Hassler Melander 2 år omval 

Lil Ragnerstam 2 år omval 

Lars Engelbert 2 år omval 

Rolf Byström 2 år omval 

Staffan Rydergård 2 år omval 

 

Till ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Thomas Hansson. 

 

§ 13. Val av revisorer. 

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Madeleine Sundmark som revisor och 

Ronnie Tägtström som revisorssuppleant. 

 

§ 14. Val av nomineringskommitté. 

Gun Linder Jacobsson och Göran Wendin kvarstår och de riktade en uppmaning till 

medlemmarna att anmäla intresse för styrelsearbete. 

 

§ 15. Övriga frågor. 

 

1) Vattenpumpen i byn 

   Pumpen kontrollerades och vattenprov togs förra året och allt befanns vara OK. 

                                                                                                                                  

2) Sophuset 

Rolf Byström meddelade att det i höstas efter sista hämtning ställts in så mycket   

sopor att en extra hämtning måste beställas till en ansenlig kostnad för 

               föreningen. Eftersom det är svårt att få besked från kommunen om exakt vilken dag 

sista hämtning sker bestämde mötet att söndag före sista hämtningsveckan är sista 

               tillfället att ställa in sopor. Anslag om detta kommer att sättas upp i god tid.           

Göran Wendin ansåg med anledning av den kraftiga höjningen av avgifter för 

               sophämtning att styrelsen borde skriva till Värmdö kommun och försöka få ned. 

               kostnaderna. Med tanke på det stora antalet betalande delägare torde en justering av 

avgiften vara på sin plats.  
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Det påpekades också att väntkuren inte är avsedd för sopor . 

Ett stort tack riktades till Sten Skånsjö, Janne Friberg och Raymond Johansson 

som forslade bort de grovsopor som lämnats kvar på bryggan.  

 

3) Städning efter midsommarfirande.  

Med anledning av att bara en frivillig kom till städningen kl. 11.00 på 

midsommardagen uppmanades medlemmarna att inte glömma den delen av det 

traditionella firandet. Mötet bestämde också att i framtiden förlägga städningen  till 

eftermiddagstid t.ex  kl. 14.00.  

     

4) Arbetsdagen  

Börje Lehrman berättade att anslutningen varit relativt god och att mycket blivit  

 gjort:  Reparation av Waxholmsbryggan, rensning av boulebanan, lagning av 

spångar, nedläggning av rör, lagning av fotbollsnät m.m.. 

   

    5)   Tidpunkt för seglarskolan.   
     Raymond Johansson framförde önskemål från flera familjer om en senareläggning 

     av seglarskolan. Det är svårt för många föräldrar att närvara så tidigt på säsongen 

     som vecka 27.  Eftersom denna aktivitet sköts rent ideellt är en flyttning i tid 

     beroende av att de ansvariga har möjlighet att närvara senare. Styrelsen 

     undersöker.  

 

      6)  Varningstexten  på ångbåtsbryggan 

                 Anders Rydergård önskade att varningstexten på bryggan avlägsnas. Flera 

                 mötesdeltagare ansåg dock att en varning är befogad eftersom det inträffat  

                 allvarliga tillbud. 

                 Det beslutades att styrelsen skulle undersöka möjlighet och kostnad för 

     att i stället för den målade texten sätta upp skyltar.   

            

           § 16. Årsmötets avslutande 

          Ordförande Thomas Hansson avslutade årsmötet och tackade i samband med detta 

          arrangörerna av seglarskolan för deras uppskattade insatser. Han påminde också om  

          hemsidan. 

         . 

                 . 

 

Vid protokollet:                                                                 Justeras: 

 

 

______________________                                              _______________________ 

Birgitta Vange, sekreterare                                               Thomas Hansson, ordförande 

 

 

                                                                                          ________________________ 

                                                                                          Raymond Johansson, justerare 

 

 

                                                                                          ________________________ 

                                                                                          Lena Rydergård,  justerare 


