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Protokoll från årsmöte med Lindholmens fiskevårds- och tomtägareiörening

Tid:
Plats:

2012-04-22 Klockan 13.30 - 15.40
Lisö Bygdegård

1. Mötets öppnande

Hans Berggren öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Upprättande av närvarolista och fastställande av röstlängd

Noterades att 36 medlemmar var närvarande varav 8 genom fullmakt.

3. Val av ordrörande rör mötet

Hans Berggren valdes till ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare rör mötet

Till sekreterare för mötet valdes Eric Petersson.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes P-O Rönnlycke och Seved Hallin.

6. Fastställande av dagordning

Stefan Sjölander begärde att punkt nr 11 "Fråga om styrelsens ansvarsfrihet" skulle flyttas
till efter punkt nr 16 "Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner".

Beslöts att ändra dagordningen i enlighet med Stefan Sjölanders förslag varefter
dagordningen fastställdes

7. Frågan om mötet utlysts i behörig ordning

Noterades att kallelsen skickades med posten den 2 april och med e-post den 8 april och
därmed i stadgeenlig tid. Det framkom att någon medlem ej erhållit kallelsen som sänts med
e-post och att några medlemmar erhållit kallelsen med e-post först den 9 april. Detta
troligen p.g.a. tekniska problem i överföringen.

Beslöts att kallelsen i fortsättningen i tillägg till utskick med post och e-post skall läggas ut
på föreningens hemsida.

Mötet förklarades vara utlyst i behörig ordning.
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8. Framläggande av röreningens verksamhetsberättelse

Eric Petersson kommenterade den med kallelsen utsända verksamhetsberättelsen för 2011.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

9. Framläggande av röreningens ekonomiska berättelse

Eric Petersson, gick igenom föreningens ekonomiska berättelse för 2011, som utsänts med
kallelsen.

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

10 Revisorernas berättelse

Hans Eriksson läste upp revisionsberättelsen med förslag till stämman att fastställa den
framlagda balansräkningen per den 31 december 2011 samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarfriheten gäller såväl för den ekonomiska verksamheten som förvaltningen av
föreningens tillhörigheter.

Stefan Sjölander menade att revisorerna gjort ett undermåligt arbete och inte granskat
styrelsen hantering aven trädfållning i Kyrkviken.

Hans Eriksson genmälde att han fått en genomgång av den ifrågavarande trädfållningen av
styrelsen vid det årliga mötet med tillsynsmännen den 25 mars och anser att styrelsen
hanterat den uppkomna situationen på ett korrekt sätt.

Beslöts att revisionsberättelsen i fortsättning skall delas upp i en del avseende den
ekonomiska verksamheten och en annan del avseende styrelsens och övriga
förtroendevaldas förvaltning av föreningens tillhörigheter.

11. Upprustning av röreningsboden

Årsmötet 2011 beslutade sätta aven ram om 100 000 kronor för byggande av dansbana och
upprustning av föreningsboden. Eric Petersson redogjorde för det arbete som utförts under
det gångna året som omfattade byggande aven dansbana om 56 kvadratmeter, utbyte av
trasiga stolar samt borttransport av trasiga stolar och annat skräp från föreningsboden.
Kostnaden för dansbanan har uppgått till drygt 61 000 kronor medan inköp av nya stolar
och bortforslig av skräp uppgått till cirka 20 000 kronor.

Styrelsen föreslog att upprustningen av föreningsboden skall fortsätta med ommålning av
fasaden och kittning av fönster som nästa etapp. En intresseanmälan att delta i
målningsarbetet som skickades runt bland deltagarna på årsmötet tecknades av endast 5
personer. Styrelsen har satt upp ett krav på att minst 8 medlemmar skall teckna sig för
tillsammans lägst 16 arbetspass om 4 timmar för att projektet skall påbörjas. Konstaterades
att kravet om deltagande ej uppfyllts, men att frågan skulle bero under våren i
förhoppningen att frivilliga skulle anmäla sig till projektet

Synpunkter framfördes på att föreningsboden borde renoveras på insidan bl.a. med
uppsättande av skivor på väggarna. ~
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12. Styrelsens förslag till reglering av bryggor, sjöbodar o dyl. på föreningens mark

Ordföranden gick igenom förslaget som skickats ut i samband med kallelsen till årsmötet.
Styrelsen behöver ett generellt bemyndigande från årsmötet för att kunna vidta erforderliga
åtgärder i det fall reglering av befintliga och tillkommande bryggor, sjöbodar o dyl. ej
kommer till stånd.

Beslöts ge styrelsen det begärda bemyndigandet enligt framlagt förslag

13. Fastställande av medlemsavgift, kostnadsersättning till tillsynsmännen och rabatt f"ör
deltagande på naturvårdsdagarna

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att fastställa oförändrad medlemsavgift om
l 000 kronor, rabatt om 300 kronor per tillfålle för deltagande i naturvårdsdagar och en
kostnadsersättning till tillsynsmännen om 950 kronor per tillsynsman för 2011.

Noterades att tillsynsmännen utöver ovanstående kostnadsersättning skall erhålla ersättning
för större utlägg mot räkning.

14. Styrelsens förslag till budget och åtgärder under innevarande år

Eric Petersson presenterade styrelsens förslag till budget, som sänts ut med kallelsen.

Budgeten fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

15. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner.

a) Motion om tillämpning av sanktioner vid otillåten trädfällning på LFTs mark
Ordföranden bad motions ställaren, Stefan Sjölander, att läsa upp sin motion för att ge
mötesdeltagarna en helhetsbild av motionen.

Stefan avböjde ordförandens erbjudande med hänvisning till att alla mötesdeltagare
förväntas ha läst motionen som skickats ut i samband med kallelsen.

Stefan menade att medlemmarnas förtroende för styrelsen och respekten för
föreningens stadgar ruinerats genom att styrelsen inte vidtagit de sanktioner som
stadgarna anger när en medlem och förtroendevald olovligen fällt ett träd vid
Kyrkviken.

Stefan framförde sitt krav i enlighet med motionen på att styrelsen skall:
- begära skadestånd för det fållda trädet,
- om skadestånd inte betalas, driva skadeståndsprocess i allmän domstol,
- fatta beslut om återplantering av ett fullvuxet träd på motsvarande ställe på den
förtroendevaldes egen bekostnad,
- överväga polisanmälan av den olovliga trädfållningen,
- ta fram ett separat informationsmaterial om den beslutade ordningen för godkännande
av fållning av träd, mm på LFTs mark och
- överväga det lämpliga i att den aktuelle personen står kvar som förtroendevald i
föreningen.

Ordföranden informerade om att styrelsen beslutat om trädfållning i enlighet med
tillsynsmännens förslag och beklagar att ett träd utöver de som märkts ut av
tillsynsmännen avverkats. Ordföranden upplyste också om att det regelverk om
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trädfållning som Stefan Sjölander efterfrågar finns på föreningens hemsida och att
Allan Eriksson redan återplanterat träd på den aktuella platsen.

Göran Stavsjö informerade årsmötet om att det är han som tagit ner det aktuella trädet
och att han anser sig ha fått tillstånd att fålla trädet. Göran motiverade sin ståndpunkt
genom att läsa upp bifogad bilaga som också delades ut till mötesdeltagarna.

Efter en omfattande diskussion stundtals med högt tonläge beslöt stämman anta Stefan
Sjölanders motion med 18 röster för och 10 röster emot. 8 medlemmar avstod från att
rösta.

Ordföranden begärde att ra ta en kort paus för att diskutera den uppkomna situationen med
styrelsen.

Efter pausen meddelade ordföranden mötet att styrelsen betraktar antagandet av Stefan
Sjölanders motion som ett misstroende mot styrelsens arbete och dess ledamöter och att
styrelsen inte kan medverka i genomförandet av motionen och därför inte heller kan sitta
kvar.

Ett enigt årsmöte bad ordföranden fortsätta leda mötet genom de kvarvarande punkterna på
dagordningen och sekreteraren att föra protokoll och styrelsen att fungera som en
interimsstyrelse till dess att det fortsatta årsmötet hållits och en ny styrelse valts.

b) Motion om jakt på föreningens och röreningsmedlemmarnas mark
Motionären Stefan Sjölander påpekar behovet av att öka jakten på rådjur och börja jaga
vildsvin inom området.

Ordföranden förklarade att vildsvinsjakt bedrivs med kula vilket medför stora
säkerhetsproblem inom ett bebyggt område. P-O Rönnlycke menade att effektiviteten i
jakten skulle öka om fler medlemmar går med i drevet. En annan faktor som skulle
förbättra jaktmöjligheterna är att fler medlemmar upplåter sin mark för jakt.

Årsmötet beslutade i enlighet med motionen.

16. Övriga frågor

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

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

b) Stigen längs Köpenhamnsviken
Styrelsen uppmanades besluta om att förbättra framkomligheten på stigen längs
Köpenhamnsviken genom att t.ex. lägga på ett lager stenkross.

c) Simflotten i Kyrkviken
Annika Brege som ansvarar för simskolan påpekade att trädäcket på simflotten måste
bytas ut då det nuvarande däcket är slitet vilket medför att barnen rar stickor i fötterna.

d) Simskola
Annika Brege informerade om alt årets simskola förlagts till vecka 30. ~
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e) Skrotbil på Marens parkeringsplats

Ordföranden i Marens samfällighetsförening, Susanna Ekströmer Lövgren, efterlyste
hjälp från LFTs styrelse med att ra bort skrotbilen som står parkerad på Marens
parkeringsplats på Lindholmen. Bilen läcker olja och utgör en miljörisk.

f) Korvproblem på naturvårdsdagen
Allan Eriksson förklarade bristen på korv till arbetslaget på Lindholmen med att många
medlemmar inte uppfattat anslagen om ny mötesplats som satts upp på ett flertal ställen
och inte kommit till rnidsommarängen i tid för att bli inräknade innan Allan hämtade
korven.

Seved Hallin framförde ett stort tack till medlemmarna från Grytnäs som deltog i
arbetet vid midsommarängen.

17. Beslut om fortsatt årsmöte

Efter behandlingen av övriga frågor beslöt årsmötet att skjuta på frågan om ansvarsfrihet
för styrelsen till en fortsatt stämma och att i samband med den då också hantera återstående
punkter på dagordningen, nämligen val av styrelse, revisorer, tillsynsmän och
valberedning. Det uppdrogs åt styrelsen att kalla till en sådan stämma.

Vid protokollet
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Svar på motion ang. otillåten trädfällning på LFT's mark (Arsmöte 2012)

Göran Stavsjö, Svart väg 14 lindholmen, bestrider att en tall på allmänningen i Kyrkviken fällts
olovligt av honom. (Person som åsyftas i motionen framgår ej vid namn men övriga detaljer gör det
klart att det gäller en förtroendevald bosatt i Kyrkviken vilket endast stämmer in på undertecknad).

Jag vill här kortfattat redovisa för processen kring nedtagningen av tallen vilken följt LFT's
regelverk.

1. Citat: Styrelseprotokoll nr.4, daterad 6/12 2010, punkt 11

"Göran Stavsjö, ägare till tomt 14 på Lindholmen, framförde till styrelsen vid styrelsemöte den 6
december 2010 att han önskade att tre st. tallar skulle tas ned i Kyrkviken.

2. Göran kontaktar på styrelsen begäran tillsynsman för lindholmen, Lennart Hammarberg, för
besiktning och utlåtande. Lennart önskar ej uttala sig i detta ärende.

Citat ur dokument "Vard av LFTs mark och vatten (PDF), publicerat på LFT's hemsida under punkt
Policydokument, daterat maj 2011:
"Om du har synpunkter på hur allmänningarna sköts eller om du besväras av ett träd som växer på
allmänningarna skall du framföra dina synpunkter och önskemål till ansvarig Tillsynsman".

3. I maj 2011 besökte styrelsen Kyrkviken för besikning av tallarna. Styrelsen ställde sig då
positiv till nedtagning aven tall men inga beslut togs vid detta tillfälle.

4. På styrelsens uppdrag märks tallarna upp av Göran Stavsjö i maj 2011.

5. Vid styrelsemöte den 5 september 2011 får jag godkännande att ta ner ett av
mina uppmärkta träd. Detta framfördes även muntligt till mig vid styrelsemötet.

Citat styrelseprotokoll nr 4, daterat 5 september 2011, punkt 9:
"Göran Stavsjö, Svart väg nr. 14 har begärt att få ta ner ett par tallar på LFT's mark vid badet i
Kyrkviken. Fem tillsyningsmän har besökt området och märkt ut ett antal träd i området som de
anser bör awerkas. De uppmärkta träden är skadade, döda, eller står illa till. Ett av träden som
Göran vill la ner har accepteras av tillsynsmännen. De föreslagna åtgärderna är i linje med den
fastställda områdesplanen. Information om awerkningen har varit uppsatt på anslagstavlan under
hela sommaren och en medlem har hört av sig med synpunkter att inga träd ska awerkJas i
området. Styrelsen beslöt att bifalla tillsynsmännens begäran om awerkning. Göran Stavsjö deltog
ej i handläggningen och beslutet."

6. Göran tar ner tallen den 23 september 2011.

Citat ur dokument "Vard av LFTs mark och vatten", publicerat på LFT's hemsida under punkt
Policydokument, daterat maj 2011:
"Styrelsen tar därefter på första styrelsemötet efter sommaren beslut om trädet
skall fälla$ eller ej. Bifaller styrelsen en medlems önskan om att fälla ett träd skall den
enskilde medlemmen ansvara för att trädet tas ner, grenar tas om hand samt marken så långt
möjligt återställs"

7. Göran informerar samtliga styrelsemedlemmar att han tagit ner tallen via mail den 24:e
september 201 ~

Stockholm 2012-04-22
Göran Stavsjö 0708-308281


