LINDHOLMENS FISKEVÅRDS-OCH TOMTÄGARFÖRENING (LFT)
Protokoll från årsmötet den 24 april 2016 kl 13.30-14.30
Lisö Bygdegård

1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Berggren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Annika Brege gjorde därefter en snabb sammanfattning av den hjärtstartarutbildning som hon lett innan
mötet.
Hjärtstartaren finns i inlåst i ett skåp som är uppsatt vid brevlådorna. Koden till skåpet är 112 plus sista
siffran i året. I år är koden alltså 1126.
2. Upprättande av närvarolista samt fastställande av röstlängd med fullmaktsgranskning
Närvarolista upprättades 31 personer närvarade vid mötet.
3. Val av ordförande för mötet
Hans Berggren valdes till ordförande vid mötet.
4. Val av sekreterare för mötet
Magnus Dimert valdes till sekreterare.
5. Val av två justerare/rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes
P-O Rönnlycke
Annika Brege
6. Fastställande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen.
7. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
Tobias Hydén redogjorde för hur kallelsen till årsmötet gått till och mötet slog fast att det skett i behörig
ordning.
8. Framläggande av föreningens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen och bad styrelsens övriga ledamöter ytterligare
beskriva året som gått inom respektive område.

1

Ewa Lidén gick igenom den ekonomiska redogörelsen.
Tobias Hydén berättade om medlemsregister och utskick.
Magnus Dimert berättade om tillsyningsmännens arbete och underhållet av LFTs mark och om
utmärkningen av vandringsleder. Information gavs om träd som planeras att fällas i höst finns uppmärkta
under perioden 31/5—31/8, kontakta tillsynsmännen eller Magnus Dimert om du vill framföra något
kring dessa eller andra träd.
Jan Jareman berättade om aktiviteter såsom sim- och seglarskola. Samt informerade om att bod- och
bryggavtal handhas av Per, men att synpunkter och ändringar kan tas upp i anslutning till mötet eller
med Per eller Jan framöver.
Styrelseledamöterna Per Johansson och Katarina Viebke var inte närvarande. Katarina bor numera i USA
och Per hade fått förhinder i sista stund.
Hans frågade därefter om medlemmarna hade frågor i anslutning till denna punkt, och ett antal frågor
och kommentarer framfördes:
-Skärlinge har avverkat i anslutning till LFT område 1 och 2, som är nyckelbiotoper. Skärlinge har inte
avverkat inom LFTs område, men frågan är om inte den avverkade skogen också kan vara en
nyckelbiotop? Hans svarade att styrelsen ska försöka ta reda på detta.
-Kan de vandringsleder som nu märkts upp på LFTs mark även märkas ut på LFTs tomtkarta som styrelsen
arbetar med att uppdatera? Styrelsen ansåg det vara en bra idé. I väntan på att tomtkartan uppdaterats
med vandringslederna skulle en karta över vandringslederna sättas upp på anslagstavlan.
-Ett sätt att få en ännu mer effektiv jakt på södra Lisö vore att koordinera jakten med Skärlinge jaktlag.
Styrelsen ställde sig positiv till detta och ska fortsätta den redan inledda dialogen med Skärlinge jaktlag.
9. Revisorernas berättelse
Kjell Bakken föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna har genomfört de granskningar som 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. Mötet godkände den föreslagna budgeten för 2016.
Även räkenskaperna för 2015 godkändes; resultaträkning för året samt balansräkning per den 31
december 2015.
12. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner
En motion avseende vildsvin inom LFT från Thomas Hallgren m fl hade inkommit. Personerna bakom
motionen efterfrågar åtgärder för att minska mängden vildsvin inom området.
Hans redogjorde för styrelsens perspektiv och behandling av frågan och hänvisade till ”Policy för viltvård
och jakt inom LFT” som tagits fram i samarbete med en av kommunens jaktvårdskonsulenter. Vi måste
leva med naturen och inte mot den. Det går alltså inte att ”utrota” vildsvinen, men väl vidta åtgärder,
som begränsar vildsvinens framfart.
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Styrelsen avråder fastighetsägare från vildsvinsjakt i egen regi på respektive tomt därför att det är så
tätbebyggt. Styrelsen vill istället samarbeta med kommunens jägare när det gäller jakt på vildsvin, men
även genomföra andra åtgärder än jakt för att störa vildsvinen. Styrelsen påpekade också att det
effektivaste sättet att skydda sig från vildsvin är att sätta upp stängsel. En kommentar som framfördes
var att en effekt av elstängsel kring tomterna kan bli att det bildas ”korridorer” på vägarna där vildsvinen
riskerar att möta gående.
Personerna bakom motionen är positiva till styrelsens svar och det sätt frågan hanteras, men vill försäkra
sig om snabb respons när det krävs. Styrelsen lovade arbeta för en så snabb respons som möjligt, bland
annat genom att i enskilda fall och under en begränsad period förmedla kontaktuppgifter till kommunens
jägare för jakt på vildsvin till de fastighetsägare som besväras av vildsvin.
En idé som framfördes var att vi inom LFT koordinerar oss med kringliggande jaktlag, i första hand
Skärlinge jaktlag, för att få en mer effektiv avskjutning av vildsvin. Styrelsen hade redan tagit sådana
kontakter och avsåg inför kommande säsong söka etablera sådan samordning tillsammans med
kommunens jägare. Även jaktsamarbete med Maren och Dyvik föreslogs på årsmötet.
Styrelsen är inte beredd att delegera frågor kring jakt till andra organ inom föreningen. En sammanhållen
syn på viltvård och jakt inom föreningen tillförsäkras endast om styrelsen hanterar dessa frågor.
13. Fastställande av budget, medlemsavgift och röjningsrabatt
Årsmötet behandlade den föreslagna budgeten. Medlemsavgifter och röjningsrabatt föreslås vara på
samma nivå som tidigare.
Mötet godkände budget, medlemsavgift och röjningsrabatt.
14. Val av ordförande
Hans Berggren omvaldes till ordförande i ytterligare 2 år.
15. Val av ledamöter till LFTs styrelse
Redan valda styrelseledamöter i ett år till:
Jan Jareman
Ewa Lidén
Årsmötet omvalde för ytterligare två år som styrelseledamöter:
Hans Berggren
Per Johansson
Magnus Dimert
Tobias Hydén
Katarina Viebke avgår ett år i förväg pga USA-flytt.
Jonas Bergström valdes till ny ledamot i styrelsen för ett år.
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16. Val av revisorer och ersättare
Redan vald revisor i ytterligare ett år:
Eric Petersson
Årsmötet omvalde för ytterligare två år som revisor
Kjell Bakken
Årsmötet omvalde för ytterligare ett år som revisorssuppleant
Annika Brege
17. Val av tillsynsmän samt fastställande av kostnadsersättning till dessa
Redan valda tillsyningsmän i ett år till:
Jacob Lindborg, Grytnäs
Bernt Söder, Lindholmen
Hans Engkvist, Lisö Kalv
Årsmötet omvalde för ytterligare två år som tillsyningsmän
Jan Stålhamre, Lindholmen
Mikael Brege, Lindholmen
Mikael Brege, Öarna
Årsmötet valde för två år som tillsyningsman:
Eva-Lotta Ahlstrand, Lisö Kalv (tidigare vakant)
Årsmötet fastställde också den årliga ersättningen till tillsyningsmännen till 950 kr
18. Val av valberedning för nästkommande år
Årsstämman omvalde som valberedning för nästkommande år:
Annika Brege
Anette Djupmark
Kommentar: Önskemål framkom på årsmötet om att samordna valberedningarna för LFT och LLVS, vilket
nu blev fallet från och med i år.
19. Övriga frågor
Inga övriga frågor framfördes. Hans informerade om att sjömärket utanför Ekskär har målats av
sjöfartsverket, vilket har efterfrågats på föregående årsmöte.
20. Senaste datum då årsmötesprotokoll sänds ut till medlemmarna
Protokollet kommer att skickas ut till medlemmarna i samband med utskicket av styrelsens Sommarbrev
före midsommar.
21. Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.
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Ordförande
Hans Berggren

Protokollförare
Magnus Dimert

Justeringsman
Annika Brege

Justeringsman
P-O Rönnlycke
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Bilaga Närvarolista
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