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LINDHOLMENS FISKEVÅRDS-OCH TOMTÄGARFÖRENING (LFT) 
 
 
Protokoll från årsmöte den 22 april 2018 kl 13.30 – 14.30 i 
Lisö Bygdegård 
 
 
 
1. Mötets öppnande  

Ordförande Hans Berggren hälsade alla välkomna och öppnade mötet  
 
2. Upprättande av närvarolista. Fastställande av röstlängd med fullmaktsgranskning.  

Närvarolista upprättades. 16st tomter representerades i röstlängden och totalt 25 
personer närvarade vid mötet. 1 stycken fastighet via fullmakt. Se Bilaga A. 
 
3. Val av ordförande för mötet.  

Hans Berggren valdes till ordförande vid mötet. 
 
4. Val av sekreterare för mötet.  

Jonas Bergström valdes till sekreterare. 
 
5. Val av två st justerare/rösträknare.  

Till justerare och rösträknare valdes Maria Althoff och Eric Petersson. 
 
6. Fastställande av dagordning.  

Årsmötet godkände dagordningen. 
 
7. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.  

Jonas Bergström redogjorde för hur kallelsen till årsmötet gått till och mötet fastslog att 
det skett i behörig ordning. Kallelse, förslag till dagordning, motioner från Clara Kempff 
och Stefan Sjölander, styrelsens kommentarer till vissa punkter på dagordningen, 
verksamhetsberättelse 2107, resultat- och balansräkning 2017, revisorernas berättelse 
2017, förslag till budget för 2018, valberedningens förslag till styrelse, revisorer och 
tillsynsmän har skickats till samtliga medlemmar via mail eller post innan mötet, samt 
även lagts ut på LFT:s hemsida. 
 
8. Framläggande av föreningens verksamhets- och ekonomiska berättelse.  

Jonas Bergström gick igenom verksamhetsberättelsen för året. Hans Berggren berättar 
att vildsvins boplatser finns uppmärkta på hemsidan och tipsar om att röra sig på dessa 
platser. Detta stör svinen och kan göra att de drar vidare. Magnus Dimert berättar om 
vårens naturvårdsdag och uppskattar antalet deltagande fastigheter till ungefär en 
tredjedel av samtliga fastigheter, vissa med flera deltagare. 
 
Ewa Lidén lämnade en redogörelse för ekonomin enligt resultaträkning för året samt 
balansräkning 171231. 
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Ett antal fastigheter har ej betalt medlemsavgift för året 2017, dessa fastigheter kommer 
få dubbla avgifter att betala på årets avi. Föreningens ekonomi ser bra ut med  ca 
250 000:- i kassan.  
 
Stämman godkände verksamhetsberättelsen samt resultaträkningen och 
balansräkningen. 
 
9. Revisorernas berättelse.  

Erik Petersson redogjorde för revisorernas berättelse. Revisorerna har genomfört de 
granskningar de anser erforderliga.  Revisorerna föreslår att mötet godkänner 
räkenskaperna och ger styrelsen ansvarsfrihet. 
 
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.  

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. Det antecknades att styrelsens ledamöter inte 
deltagit i beslutet. 
 
11. Framläggande av styrelsens förslag till budget och åtgärder under innevarande år.  
Ewa Lidén gick igenom den föreslagna budgeten för 2018. Kostnaden för 
midsommarfest sänks med 2000:-. Budgeten för simskolan höjs med 2000:-. 
Nysatsningar, viltvård och budget för strandbod likt föregående år.  
 
Fråga från mötet om hur styrelsen ser på föreningens överskott av pengar i kassan och 
om man kan tänka sig ett avgiftsfritt medlemsår vid t ex närvaro på naturvårdsdag. Hans 
svarar att sänkning av avgifter inte har diskuterats och att man har kostnader i form av 
simskola och ev strandbod som gör att det är bra med en stabil kassa. Magnus svarar att 
många arbetar frivilligt under året med skötsel och underhåll som bör kunna ersättas 
före en ev avgiftssänkning. 
 
Förslag från mötet om att med föreningens pengar rusta upp den gamla lada som finns i 
anslutning till början av svart väg. Ladan är i privat ägo och har tidigare använts vid 
midsommarfirande. Förslaget är att kontakta ägaren och fråga om intresse finns för en 
sådan renovering. 
 
12. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner.  
Två motioner är inkomna enligt dokument bifogade till årsmötet.  
 
Hans redogör för Clara Kempffs motion om att införliva en bastu i den planerade 
strandboden.  
 
Styrelsens uppfattning är att detta kan äventyra liggande ansökan om bygglov och 
avråder därför att göra denna ändring.  
 
Årsmötet röstar och beslöts att inte bifalla motionen. Antecknades att lyfta frågan på 
nytt om bygget kommer till stånd. 
 
Stefan Sjölander redogör för sin motion som har två delar. I del 1 yrkar Stefan på en 
stadgeändring med text som enligt motionären tydligare ger styrelsen rätt att döma ut 
böter till medlemmar som orsakar skada på föreningens mark. Bakgrunden till detta är 
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att en tomtägare mellanlagrade ett gruslass på allmänning i samband med 
ombyggnation på sin egen tomt. 
 
Hans redogör för styrelsens uppfattning om att nuvarande skrivelse i stadgarna anses 
vara tillräcklig och att den fungerat bra hitintills. Den hindrar inte styrelsen från att 
utkräva skadestånd om det anses nödvändigt. Att ändra stadgarna enligt förslaget kan 
uppfattas som att styrelsen får en mer domstols liknande funktion vilket inte är 
önskvärt. 
 
Årsmötet röstar och beslöts att inte bifalla del 1 i motionen.  
 
Del 2 i motionen. Stefan begär att styrelsen eller stämman beslutar om återställande av 
mark efter borttagandet av ovannämnda grushög samt att styrelsen redovisar hur man 
tänker agera i frågan. 
 
Jan Jareman berättar att ett beslut av den innebörd som motionären menar redan fattats 
av styrelsen, vilket tydligt kommunicerats till tomtägaren. Mer om detta finns att läsa i 
dokumentet ”Styrelsens kommentarer till vissa punkter på dagordningen”. 
 
Magnus Dimert berättar mer generellt om hur styrelsen arbetar i frågor av denna 
karaktär, t ex att dialog främjas i första hand men att om det krävs så kan styrelsen 
begära skadestånd av den part som förorsakat skadan. Att vara opartisk och saklig i 
frågan, utan att ta ställning i tvister som kan vara av mer privat karaktär mellan 
medlemmar är också viktigt för styrelsen. 
 
Efter denna redogörelse tar Stefan tillbaka del 2 i sin motion. 
 
13. Fastställande av budget, medlemsavgift och röjningsrabatt. 
Årsmötet godkände den framlagda budgeten för 2018. 
 
Medlemsavgifter och röjningsrabatt beslutas vara på samma nivå som tidigare, 
medlemsavgift 1000 kr och röjningsrabatt 300 kr. 
 
Inbetalningskort för medlemsavgifter skickas ut i början av juni i samband med 
Sommarbrevet och betalning ska ske inom 30 dagar därefter 
 
14. Val av ordförande. 
Årsmötet omvalde Hans Berggren för ytterligare två år. 
 
15. Val av ledamöter.  
Redan valda ledamöter på ett år till: 
Ewa Lidén, Jan Jareman, och Jonas Bergström 
 
Årsmötet omvalde för ytterligare två år:  
Magnus Dimert och Tobias Hydén 
 
Årsmötet valde Marie Fransson som ny ledamot i två år. 
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Per Johansson hade tidigare meddelat att han inte stod till förfogande för omval. 
Årsmötet framförde ett stort tack till Per för helgjutna insatser i styrelsen. 
 
16. Val av revisorer och ersättare.  
Eric Petersson, redan vald på ett år till. 
Årsmötet omvalde Kjell Bakken för ytterligare två år 
Årsmötet omvalde Annika Brege, revisorssuppleant, för ytterligare ett år. 
 
17. Val av tillsynsmän samt fastställande av kostnadsersättning till dessa.  
Redan valda tillsynsmän på ett år till: 
Bernt Söder, Lindholmen 
Hans Engqvist, Lisö Kalv 
Jacob Lindborg, Grytnäs 
 
Årsmötet omvalde för ytterligare två år: 
Jan Stålhamre, Grytnäs 
Mikael Brege, Lindholmen 
Mikael Brege, Öarna 
 
Årsmötet valde Henrik Kraft som ny tillsyningsman för två år. 
 
Eva-Lotta Ahlstrand, Lisö Kalv hade tidigare meddelat att hon önskade avgå som 
Tillsynsman. Årsmötet framförde även till henne sitt tack för helgjutna insatser för 
föreningen. 
 
Stämman fastställde att respektive Tillsynsman skulle erhålla en kostnadsersättning på 
950 kr för 2017. 
 
18. Val av valberedning för nästkommande år.   
Årsmötet omvalde Annika Brege och Anette Djupmark som Valberedning för 
nästkommande år. 
 
19. Seglarskolan 
Seglarskolan som varit återkommande tradition uteblev föregående år. Jan Jareman 
redogör för behovet för att kunna genomföra skolan denna sommar. Det behövs: 
-Följebåtar. 
-Instruktörer. 
-Drivande medlem med intresse för segling och som kan koordinera aktiviteterna kring 
seglarskolan.  
Namn på intresserade tas tacksamt emot av styrelsen. Ett förslag från mötet var att 
kontakta befintlig seglarskola i Nynäshamn för ev samarbete och hitta lämplig personal. 
 
20. Senaste datum då årsmötesprotokoll sänds ut till medlemmarna. 
Protokoll skickas ut tillsammans med Sommarbrev och medlemsavgift avi i början på 
juni. 
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21. Övriga frågor 
 

- Förslag från mötet om att tidigarelägga årsmötet till förmiddagen. Styrelsen 
funderar på saken. 

- En uppmaning från mötet om att tömma brevlådor då vissa av dem knappt går att 
stänga locket p g a all post/reklam. 

- Skärlinge jaktlag har skänkt kött till oss vilket användes till vinst på lotteriet 
under midsommarfirandet. 

- En fråga om vem man vänder sig till då man önskar ta ner träd på allmänning 
kom upp. Magnus Dimert redogör för processen för detta, något som finns att 
läsa om på vår hemsida. 

- Tips om att simskolan kan använda stranden på Grytnäs eller Lisökalv som 
alternativ till stranden i Kyrkviken. 

- En gammal bastu i privat ägo finns anlagd på allmänning på Grytnäs, som inte 
verkar användas. Förslag om att kontakta innehavaren om att rusta upp bastun 
för att göra den till allmän användning. Hans redogör för det avtal ang bastun 
som träffats med fastighetsägarna. Styrelsen får i uppdrag att ta tag i frågan. 

 
24. Årsmötets avslutande mm. 
Ordföranden konstaterade att samtliga beslut, utom del 1 av Stefan Sjölanders motion, 
på mötet fattats enhälligt, tackade härefter medlemmarna för deltagande på mötet och 
förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Jonas Bergström 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Hans Berggren Maria Althoff  Eric Petersson 
Ordförande  Justerare  Justerare 
 


