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Protokoll från årsmöte med Lindholmens fiskevårds- och
tomtägareförening

Tid:
Plats:

2011-04-17 Klockan 13.30 - 15.55
Lisö Bygdegård

1. Mötets öppnande

Hans Berggren öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Upprättande av närvarolista och fastställande av röstlängd

Noterades att 34 medlemmar var närvarande varav 9 genom fullmakt.

~ 3. Val av ordförande rör mötet

Hans Berggren valdes till ordförande för mötet.

4. Val'åvsekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Eric Petersson.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Allan Eriksson och Kurt Sjödin.

6. Fastställande av dagordning

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

7. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning

Noterades att kallelsen utsändes under vecka 12, 2011 och därmed i stadgeenlig tid.

Mötet förklarades vara utlyst i behörig ordning.

8. Framläggande av föreningens verksamhetsberättelse

Hans Berggren kommenterade den med kallelsen utsända verksamhetsberättelsen för
2010.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

9. Framläggande av föreningens ekonomiska berättelse

Föreningens kassör, Margareta Eriksson Ögren, gick igenom föreningens ekonomiska
berättelse för 2010, som utsänts med kallelsen.
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Beslöts att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna.

10 Revisorernas berättelse

Kurt Sjödin läste upp revisionsberättelsen med förslag till stämman att fastställa den
framlagda balansräkningen per den 31 december 2010 samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

12. Beslut om byggande av dansbana m.m.

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2010 att presentera ett förslag till hur
midsommarfirandet skall kunna äga rum när inte logen är tillgänglig för dans på
midsommaraftonen.

Eric presenterade ett förslag till byggande aven dansbana om cirka 50 kvadratmeter vid
föreningsbodens västra fasad med en taköverbyggnad för orkestern. Kostnaden beräknas
till 80 000 - 100 000 kronor. Markförhållandena medger ej tunga transporter fram till
föreningsboden förrän marken torkat ut, vilket kan få till konsekvens att dansbana inte
kan färdigställas till årets midsommarfirande. Föreningens budget innehåller en post om
100 000 kronor för byggande av dansbana.

Diskuterades behovet av att rusta upp föreningsboden som håller på att förfalla och
framfördes önskemål från vissa medlemmar om att så skulle ske. Föreslogs också att
röjningspass skall kunna bytas mot renoveringsarbete på föreningsboden.

Beslöts att bygga en dansbana i enlighet med det presenterade förslaget och att använda
de medel som blir över av de budgeterade 100 000 kronor till att rusta upp
föreningsboden. Räcker ifrågavarande medel inte till härför skall renoveringen fortsätta
nästkommande år och medel då avsättas för ändamålet.

13. Beslut om överenskommelse med Lindholmen-Lisö Samfällighetsförenlag

Förslaget till Överenskommelse med LLS om trädfällning m.m. utmed vägarna inom
Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv som skickats ut i samband med kallelsen till årsmötet
diskuterades.

Synpunkter framfördes på att skötsel av vägarna kommer att ta tid från övriga arbeten
som måste göras på naturvårdsdagarna t.ex. arbete enligt Skogsskötselplanen.
Ordföranden påpekade att avtalet inte ger vägföreningen någon rätt att begära att få
arbete utfört utan det är LFT som bestämmer hur mycket tid man vill lägga ner. Om inte
föreningens medlemmar utför arbetet rar vägföreningen köpa in tjänsten vilket påverkar
årsavgiften för medlemmarna som med något undantag är desamma som i de båda
föreningarna.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att teckna det presenterade avtalet med vägföreningen
med ett par redaktionella förändringar.
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14. Beslut om ändring av föreningens stadgar

Diskuterades de förslagna ändringarna i föreningens stadgar som skickats ut i samband
med kallelsen. Ordföranden läste upp de förslag till ändringar och tillägg som inkommit
från Stefan Kamlin och Kurt Sjödin enligt nedan.

§2) första stycket. "är avstyckad" byts mot "ursprungligen utgjort del av någon av
fastigheterna" .

§2) femte stycket. "Säljare eller köpare" byts mot "Säljare och köpare"

§2) sjätte stycket första raden. Tillägg efter "brunnar" "med iakttagande av de regler och
anvisningar som föreningen vid varje tidpunkt uppställer och anger"

§2) sjätte raden. Tillägg efter "bryggplats" "boj plats".

§4) andra stycket. Tillägg efter "medlemmar" "Om fler än två medlemmar finns för en
fastighet och deltar vid ett årsmöte, har de två medlemmar som först beviljades
medlemskap och har betalat årsavgift, rösträtt vid det årsmötet".

§5) dagordningen punkt 17 och § 8 stycke 5 "ersättning" ändras till kostnadsersättning"

Beslöts ändra stadgarna i enlighet med utsänt förslag justerat för ovanstående ändringar
och tillägg. Stadgarna i sin nya lydelse framgår av Bilaga A.

Styrelsen kommer att kalla till ett extra möte med föreningens medlemmar under
sommaren 2011 för att anta de ändrade stadgarna en andra gång, vilket är en förutsättning
för att ändringarna skall bli gällande.

15. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner

Stefan Sjölander uttryckte i enlighet med vad som bl.a. närmare angivits av honom m.fl.
i en till stämman ingiven motion oro över att antalet olovliga avverkningar och
stympningar av träd samt nedskräpning och förstörelse av föreningens mark har ökat de
senaste åren och att det krävs krafttag från styrelsen för att förhindra överträdelser i detta
avseende. Det behövdes också en utredning om tidigare trädfällning skett i
överensstämmelse med gällande regler.

Allan Eriksson delade Stefan Sjölanders synpunkter i flera avseenden i enlighet med av
honom och övriga tillsyningsmän inom Lindholmen, Grytnäs ingiven motion i samma
fråga.

Bo Aspenstam och Staffan Henriksson påpekade att Stefan Sjölanders m.fl. motion
beträffande beskrivningen av händelseförloppet vad gäller område 19 inte S~äIn:J:ny{
överens med verkligheten utan menade att utmärkning och avverkning skett i enlighet
med Skogsskötselplanen och yrkade därför avslag på motionen.
Allan Eriksson menade att utmärkningen inom område 19 stämde med områdesplanen
först efter det att markeringarna ändrats.

Stefan Sjölander menade att det inte räcker med att märka ut de träd som man avser att
fålla utan att man måste ge bättre information till medlemmarna om förslag till
trädfällning på allmänningarna, t.ex. i samband med sommarutskicket till medlemmarna.
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Stefan Kamlin ansåg det viktigast att ägna kraft till att förhindra fortsatt olovlig
avverkning istället för att ägna tid åt att utreda gamla försyndelser och yrkade också
avslag på Stefan Sjölanders m.fl. motion.

Eric Petersson gick igenom de regler som gäller när en medlem önskar ta ner ett träd på
föreningens mark enligt följande: En medlem som önskar ta ner ett träd kontaktar
ansvarig tillsynsman senast den 31 maj som tar ställning till begäran. Om tillsynsmannen
tillstyrker medlemmens begäran markerar tillsynsmannen trädet med ett tydligt band
runt stammen och informerar styrelsen, som i sin tur informerar medlemmarna på
föreningens anslagstavla. Samtliga medlemmar har sedan fram till och med den 31
augusti på sig att komma in med synpunkter till styrelsen som därefter fattar beslut om
ifrågavarande avverkning får äga rum.

Ordföranden framhöll att styrelsen ser mycket allvarligt på olovlig avverkning och
skadegörelse på föreningens egendom och att sådant beteende kunde jämföras med stöld.
Styrelsen anser det däremot ej meningsfullt att utreda och beivra redan gjorda
överträdelsen. detta avseende. Styrelsen kommer emellertid att ta krafttag mot nya
olovliga avverkningar och stympningar av föreningens träd samt nedskräpning och
skadegörelse på föreningens mark bLa. genom att kräva återplantering av motsvarande
träd och inte acceptera att stora träd ersätts av små plantor samt genom, när styrelsen
anser det påkallat, ~göra polisanmälan och väcka skadeståndstalan i allmän domstol
motskadeverkaren.~

Årsmötet ansåg att det är samtliga medlemmars ansvar att förhindra olovlig avverkning
och skadegörelse.
Årsmötet ansåg vidare att ett sätt att förhindra överträdelser är att ge medlemmarna
tydlig information om vilka regler som gäller och följderna att överträda dessa.

Beslöts att styrelsen sammanfattar de regler som gäller och vilka åtgärder som kommer
att vidtagas vid överträdelser av dessa regler i samband med utskickandet av protokollet.
En förteckning över de träd som märkts ut för avverkning skall, förutom att anslås på
föreningens anslagstavla, också skickas ut till medlemmarna i sommarutskicket för att ge
-dem möjlighet att lämna sina synpunkter senast den 31 augusti innevarande år innan
styrelsen fattar beslut

Motionsställarna förklarade sig nöjda med styrelsens uttalade policy att vidta kraftfulla
åtgärder mot de som olovligen avverkar eller stympar träd eller orsakar annan
skadegörelse på föreningens mark. De föreslagna ändringarna av stadgarna reflekterade
också denna ambitionsnivå.

16. Styrelsens rörslag till budget och åtgärder under innevarande år

Margareta Eriksson Ögren presenterade styrelsens förslag till budget, som sänts ut 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 2011.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att fastställa oförändrad medlemsavgift om
1 000 kronor och röjningsrabatt om 300 kronor per tillfälle. , () 1>

~ (!~l/b



5

,
ts, Val av styrelseledamöter

Presenterade Hans Eriksson valberedningens förslag till styrelsesammansättning.

Konstaterades att Hans Berggren, Liselotte Eriksson, Margareta Eriksson Ögren och Kjell
Bakken är valda tom 2011.

Beslöts att välja om styrelseledamöterna Camilla Myrbäck, Göran Stavsjö och Eric
Petersson t.o.m. 2012.

19. Val av revisorer och ersättare

Föredrog Hans Eriksson valberedningens förslag.

Noterades att Lars Brotaeus, ordinarie och Kurt Sjödin, suppleant är valda tom 2011 samt
att Jan Lundborg, ordinarie, avböjt omval.

Beslöts välja Hans Eriksson (tomt 46) som revisor t.o.m. 2012.

20. Val av tillsynsmän

Presenterade Hans Eriksson valberedningens förslag till tillsynsmän.

Grytnäs
Allan Eriksson är vald t.o.m. 2011.
Beslöts välja Jacob Lindborg t.o.m. 2012 efter Staffan Henriksson som avböjt omval.

Lindholmen
Seved Hallin är vald t.o.m. 2011.
Beslöts att omvälja Lennart Hammarberg t.o.m. 2012.

Lisö Kalv
Lars Skogsberg är vald t.o.m. 2011.
Beslöts välja Gunnar Ygberg t.o.m. 2012 efter Mats Svensson som avböjt omval.

Öarna
Seved Hallin är vald t.o.m. 2011

21. Val av valberedning

Till valberedning inför nästkommande år valdes Carina Sjödin och Jan-Åke Lundin.

22. Övriga frågor

a) Midsommarfirande
Lasse Skogsberg informerade om att han liksom tidigare år bokat Nynäshamns
folkdanslag till klockan 14.00 på Midsommardagen.

De medlemmar som bor längs Grön väg ansvarar för att anordna årets
midsommarfirande.

b) Röjningssåg till Lindholmen
Lennart Hammarberg begärde att en röjningssåg anskaffas till Lindholmen. ~l!r
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c) Inspektion av reningsverk
Stefan Kamlin informerade om att Nynäshamns kommun böljat inspektera de privata
avloppsreningsverken.

d) Information om datum för naturvårdsdagar (tidigare "röjningsdagar").
Stefan Sjölander krävde bättre information vid ändring av datum för naturvårdsdagarna.
Datum för vårröjningen bör anges i julutskicket och datum för höströjningen i
sommarutskicket samt på föreningens hemsida.

e) Sjöbodar
Stefan Kamlin varnade för att byggande av sjöbodar intill befintliga bryggor kan medföra
att tillståndet för brygganläggningen upphör att gälla beroende på att kommunen räknar
bodar och bryggor som en enhet när det gäller tillstånd.

23. Senaste datum ror utskick av årsmötesprotokoU, inbetalningskort mm

Beslöts att protokollet med inbetalningskort skall vara utsänt före midsommar.

24. Årsmötets avslutande

Ordföranden avtackade tillsynsman Staffan Henriksson och revisorn Jan Lundborg med
var sin flaska vin och framhöll de goda insatser de bidragit med till föreningen.
Tillsynsman Mats Svensson var ej närvarande på mötet och kommer att avtackas vid
senare tillfålle.

Hans Berggren avslutade mötet klockan 15.55

Vid protokollet

~.
Eric Petersson

Justeras

-1// g/'" J-1/{(/P,-77lt-fUl/f..- ~ .
Allan Eriksson
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