
Protokoll från extra årsmöte med Lindholmens fiskevårds- och
tomtägareförening

Tid:
Plats:

2011-07-13 Klockan 13.00 -13.50
Midsommarängen

1. Mötets öppnande

Hans Berggren öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Upprättande av närvarolista och fastställande av röstlängd

Noterades att 14 medlemmar var närvarande varav 3 genom fullmakt.

3. Val av ordförande för mötet

Hans Berggren valdes till ordfårande får mötet.

4. Val av sekreterare rör mötet

Till sekreterare får 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.

7. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning

Noterades att kallelsen utsändes under vecka 25,2011 och därmed i stadgeenlig tid.

Mötet fårklarades vara utlyst i behörig ordning.

8. Beslut om ändring av röreningens stadgar

Ändring av fåreningens stadgar diskuterades och beslutades fårsta gången på det
ordinarie årsmötet den 17 april 2011. De reviderade stadgarna var bifogade kallelsen till
det extra årsmötet.

Beslöts anta de reviderade stadgarna en andra gång som erfordras får att de skall bli
gällande. De nya stadgarna är därmed gällande får fåreningens verksamhet.
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9. Beslut om investering i ny brygga vid sjösättningsrampen

Bryggan vid sjösättningsrampen har skadats av isen och ett stort arbete har lagts ner på
att återställa bryggan i funktionsdugligt skick. Om isen lägger sig under kommande
vinter finns det risk för att bryggan blir helt förstörd. Kostnaden för en komplett
flytbrygga beräknas till cirka 65 000 kronor.

Beslöts ge styrelsen fullmakt att besluta om utbyte av den befintliga bryggan mot en
flytbrygga. Kostnaden beräknas till cirka 35000 kronor om man använder delar av den
befintliga bryggan och större delen av arbetet utförs av frivilliga krafter.

10. Övriga frågor

Styrelsen uppmärksammades på följande förhållanden som bör åtgärdas:

Marken på ängen vid båtupptagningsrampen har inte återställts efter den rishög som
eldats på platsen.
Beslöts att ordföranden kontaktar ansvarig medlem och påminner honom om hans
skyldighet att återställa marken.

Det ligger fortfarande kvar båtar på LFTs mark. En del av båtarna har legat länge på
platsen och är i dåligt skick. Uppmaningen i sommarbrevet att sjösätta eller ta hem
båtarna till den egna tomten var tydligen inte tillräcklig.
Styrelsen uppmanades vidtaga åtgärder för att ta bort båtarna från LFTs mark.

Föreningens hemsida är inte uppdaterad med nya förtroendevalda.
Styrelsen uppmanades hålla hemsidan uppdaterad.

11. Senaste datum ror utskick av protokollet

Beslöts att protokollet skall vara utsänt senast den 31 augusti 2011.

12. Årsmötets avslutande

Hans Berggren tackade deltagarna för visat intresse avslutade mötet klockan 13.50.

Vid protokollet
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Eric Petersson

Justeras


