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Protokoll från årsmöte med Lindholmens fiskevårds- och tomtägarförening

Tid:
Plats:

2010-04-25 Klockan 14.00 -15.55
Lisö Bygdegård

1. Mötets öppnande

Hans Eriksson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Upprättande av närvarolista och fastställande av röstlängd

Noterades att 31 medlemmar var närvarande varav 7 genom fullmakt.

3. Val av ordförande för mötet

Stefan Kamlin valdes till ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Eric Petersson.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Per-Ola Rönnlycke och Seved Hallin.

6. Fastställande av dagordning

Den av styrelsen utsända dagordningen fastställdes med tillägg för sex stycken övriga
frågor.

7. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning

Noterades att kallelsen utsändes den 30 mars 2010 och därmed mer än 14 dagar före
stämman och i stadgeenlig tid. Mötet förklarades vara utlyst i behörig ordning.

8. Framläggande av föreningens verksamhetsberättelse

Hans Eriksson kommenterade den med kallelsen utsända verksamhetsberättelsen för 2009.
Styrelsens arbete med att teckna avtal med de medlemmar som utnyttjar föreningens mark
för privat bruk pågår men är ännu inte klar. Avtal för utnyttjande av föreningens mark för
sjöbodar är klart för stämmans beslut. Arbetet med att ta fram avtal om brunnar och bastu
pågår men är ej helt klart.

På särskild fråga upplystes att plantering skett av 100 träd, varav 50 granar och 50 tallar,
längs väg lA.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. .rk
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9. Framläggande av föreningens ekonomiska berättelse

Föreningens kassör, Margareta Eriksson Ögren, gick igenom föreningens ekonomiska
berättelse för 2009, som utsänts med kallelsen.
Konstaterades att i likhet med tidigare år saknades balansräkningen i det utsända
materialet. Ordföranden läste upp balansräkningen per den 31 december 2009. Beslöts att
balansräkningen skall bifogas i utskicket inför stämman kommande år.

Beslöts att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna.

10 Revisorernas berättelse

Då ingen av revisorerna var närvarande läste ordföranden upp revisorernas berättelse med
förslag till stämman att fastställa den framlagda balansräkningen per den 31 december
2009 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

12. Beslut om huset vid brygga H

Hans Eriksson refererade till tidigare diskussioner och beslut på årsstämma angående
huset vid brygga H. Ingen av bryggplatsägarna vid brygga H har anmält intresse för att
använda huset som sjöbod och föreningens ungdomar har heller inte visat något intresse
för huset.

Styrelsen föreslår att föreningens ungdomar ännu en gång erbjuds att använda huset och
rusta upp det till ett bättre skick.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag men påpekade vikten av att uppdraget lämnas
till ungdomarnas föräldrar och inte direkt till ungdomarna.

13. Förslag till avtal om sjöbodar på LFTs mark

Förslag till avtal om sjöbodar på föreningens mark hade bifogats utskicket inför årsmötet.

Kurt Sjödin framförde synpunkter på skrivningen följande paragrafer:

§4. Skrivningen om att man i sjöboden ej får förvara explosivt material eller annat
material som kan orsaka brand eller annan skada måste ändras så att man kan förvara
bensindunk i boden.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ändra skrivningen i denna paragraf så att avtalet
tillåter förvaring av båtmotorbränsle för normalt bruk och i därför godkända kärl i
sjöboden. Noterades dock att all förvaring sker på sjöbodinnehavarnas risk och ansvar.

§6. För att medlemmar i sjöbodslagen skall veta vilka lagar och förordningar som gäller i
fråga om säkerhet, byggnadslagstiftning och miljöförhållanden bör dessa regler bifogas
avtalet. ..s::
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Ordföranden informerade om att det inte är helt enkelt att fastställa vilka regler som gäller
från tid till annan och att det skulle krävas en juridisk utredning för att fastställa detta
varför Sjöbodsinnehavarna själva får ta reda på vilka regler som gäller.

§9. Hembudsreglerna vid försäljning är desamma som för båtplatserna och det har visat
sig ej fungera tillfredsställande. Ordföranden förklarade att frågan utreddes och
diskuterades i samband med framtagningen av Bryggavtalen och att man då ej kom fram
till en bättre lösning.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att korrigera skrivningen i denna paragraf så att en
medlem som redan har en sjöbod på föreningens mark ej får delta i budgivningen vid
försäljning av sjöbodar och att det skall vara möjligt att byta sjöbod sinsemellan utan att
hembudsreglerna träder i kraft.

Årsmötet godkände sjöbodsavtalet med ovanstående justeringar i §4 och §9 och gav
styrelsen i uppdrag att teckna avtal med befintliga sjöbodsägare.

14. Information om midsommarfirande i framtiden

Hans Eriksson informerade om att golvet i logen är för dåligt för att tillåta dans på
midsommarafton. Medlemmarna längs väg 1 ansvarar för årets midsommarfirande och de
får avgöra hur firandet skall anordnas.

Inga Kamlin talade för Väg 1 och informerade om att man undersökt möjligheten att ha
dans i föreningsboden men funnit att detta inte var möjligt p.g.a. boden skick. Med den
korta tid som återstår kan det vara svårt att finna en lämplig lokal för dansen.
Midsommarfirandet i år kan därför komma att omfatta enbart firandet på
midsommarängen.

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till hur midsommarfirandet skall ske från år
2011 och framåt.

15. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner

Noterades att inga motioner inkommit.

16. Styrelsens förslag till budget och åtgärder under innevarande år

Margareta Eriksson Ögren presenterade styrelsens förslag till budget, som utsänts med
kallelsen.

Budgeten fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

17. Fastställande av medlemsavgift och röjningsrabatt

Noterades att styrelsen i enlighet med utsänt material föreslår oförändrad medlemsavgift
och röjningsrabatt för 2010,

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att fastställa oförändrad medlemsavgift om l 000
kronor och röjningsrabatt om 300 kronor per tillfälle·VA ..ck
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18. Val av styrelseledamöter

Konstaterades att Camilla Myrbäck, Göran Stavsjö och Eric Petersson är valda tom 2010.

Noterades att valberedningen lämnat sitt uppdrag utan att presentera några förslag till
styrelseledamöter revisorer eller tillsynsmän samt att i anledning härav föreningens
sekreterare utarbetat följ ande förslag till val av ledamöter.

Omval föreslås av Margareta Eriksson Ögren och Liselotte Eriksson

Nyval föreslås av Hans Berggren som ordförande och Kjell Bakken som ledamot

Beslöts i enlighet med förslaget.

19. Val av revisorer och ersättare

Noterades att Jan Lundborg, ordinarie, är vald tom 2010 samt att Maria Skogsberg,
ersättare/suppleant, avböjt omval.

Beslöts omvälja Lars Brotaeus som revisor t.o.m. 2011 och välja Kurt Sjödin som ny
ersättare/revisorsuppleant.

20. Val av tillsynsmän

Noterades att föreningen skall ha sju av årsmötet utsedda tillsyningsmän med två års
mandattid. Förrättades val enligt följande.

Grytnäs
Staffan Henriksson är vald t.o.m. 2010.
Beslöts omvälja Allan Eriksson t.o.m. 2011.

Lindholmen
Lennart Hammarberg är vald t.o.m. 2010.
Beslöts välja Seved Hallin t.o.m. 2011.

Lisö Kalv
Mats Svensson är vald t.o.m. 2010.
Beslöts omvälja Lars Skogsberg t.o.m. 2011.

Öarna
Beslöts omvälja Seved Hallin t.o.m. 2011

21. Val av valberedning

Till valberedning inför nästkommande år valdes de avgående styrelseledamöterna Hans
Eriksson och Jan-Åke Lundin. c!"'t<;:'
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22. Övriga frågor

a) Simskolan
Margareta Eriksson Ögren informerade om att det blir simskola i Kyrkviken under vecka
29. Annika Brege ansvarar liksom föregående år för verksamheten.

Seved Hallin efterlyste vindskydd, förvaringsutrymme för papper mm och en Bajarnaja
till simskolan.

b) Anslagstavlan och brevlådorna
Per-Ola Rönnlycke uppmanade styrelsen att sköta anslagstavlan på ett bättre sätt.
Föreslogs vidare att utomstående som olovligen sätter upp anslag bör debiteras en avgift
för detta alternativt tas anslagen ner. Likaså bör styrelsen ordna så att snön röjs bort
framför brevlådorna. Brevbäraren klagade under senast vintern på att det var svårt att
komma fram till brevlådorna.

P-O påpekade vidare att en regel i ställningen för brevlådorna är rutten till följd av
vattenläckage från taket och bör bytas ut.

c) Bomkod
Förslag framfördes om att bomkoderna bör bytas före sommaren och styrelsen
uppmanades framföra denna begäran till vägföreningens styrelse.

d) Gångväg mellan väg 6 och Frönäs
Kurt Sjödin uppmanade styrelsen att ta kontakt med styrelsen för tomtägarföreningen i
Frönäs för att be dem grusa sin del av gångvägen som förbinder väg 6 med Frönäs. LFTs
del av gångvägen grusades under senaste röjningsdagen.

e) Trädfällning på föreningens mark
Styrelsen uppmärksammades på att två träd nyligen fällts på föreningens mark vid
Kyrkviken.

f) Rutin får röjningsdagarna
Kurt Sjödin informerade om att distributionen av korv och dricka inte fungerat
tillfredsställande på röjningsdagen den 24 april 2010 och att det hänt att det varit ont om
korv och dricka vid tidigare tillfällen. Kurt ansåg att rutinerna bör ändras så att respektive
tillsynsman ordnar med mat och dricka för arbetslagen inom sitt område och lämnade över
ett skriftligt förslag till ny rutin till tillstyrelsen.

Synpunkter framfördes också på att det finns personer som antecknar sig på närvarolistan
utan att sedan delta i arbetet. För att undvika detta bör närvaroregistrering ske på
respektive arbetsplats när röjningen pågått ett par timmar.

Styrelsen tog till sig synpunkterna och lovade återkomma med en genomarbetad rutin till
röjningsdagen i höst.

23. Senaste datum för utskick av årsmötesprotokoll, inbetalningskort mm

Beslöts att protokollet med inbetalningskort skall vara utsänt före midsommar.~
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24. Årsmötets avslutande
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Margareta Eriksson Ögren avtackade styrelseordföranden Hans Eriksson med blommor
och en flaska vin. Jan-Åke Lundin var ej närvarande på mötet och kommer att avtackas
vid senare tillfälle.

Hans Eriksson som varit med i föreningens styrelse under 15 år tackade för
uppvaktningen och önskade den nya styrelsen lycka till.

Stefan Kamlin avslutade mötet klockan 15.55

Vid protokollet
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Eric Petersson
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Seved Hallin


