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1. Mötets öppnande
Joakim Askegård öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Joakim Askegård valdes till ordförande och Mitul Sawjani som sekreterare för mötet.
3. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Som protokollförare tillika rösträknare valdes Boris Halfar och Camilla Lüders
4. Fastställande av röstlängd för föreningsövergripande frågor
Röstlängd fastställdes till 55st röstberättigade medlemmar (rött kort)
5. Fastställande av röstlängd för brygg- och båtfrågor
Röstlängd fastställdes till 33st röstberättigade båtplatsinnehavare (grönt kort)
6. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna
Fastställdes att kallelse skett i behörig ordning
7. Fastställande av dagordning
Punkterna 14 och 15 förtydligades varefter dagordningen godkändes av årsmötet.
8. Verksamhetsberättelse 2013/2014
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Bengt-Åke Älgevik.
9. Revisorernas berättelse
Åke Astner föredrog revisorernas berättelse.
10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet fastställde resultat och balansräkning.
11. Beslut om disposition av vinst eller förlust
Årsmötet fastställde styrelsens förslag.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Beslut om budget och fastställande av årsavgifter för verksamhetsåret 2014/2015
Årsmötet fastställde budget samt oförändrad årsavgift för verksamhetsåret 2014/2015.
14. Styrelseförslag gällande ändring av båtplatsbestämmelser
Årsmötet fastställde styrelsens förslag gällande ändring av bestämmelser med förtydligande om att det är
bryggandel som skall återbetalas, ej särskilda avgifter. (Bestämmelserna finns tillgängliga på föreningens
hemsida.)
15. Styrelseförslag gällande stadgeändring avseende hantering av insatskapital
Årsmötet biföll av styrelsen föreslagen stadgeändring av §4 Ekonomi och avgifter. Detta är det första
godkännandet, ytterligare ett godkännande vid nästa stämma krävs för genomförande av föreslagen stadgeändring

Abborrkrokens Villaägareförening

Sid 2

16. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner.
17. Beslut om arvode till styrelsen och revisorerna
Årsmötet fastställde valberedningens förslag om att styrelsens arvode sätts till 25 tkr och att revisorerna får 500
vardera.
18. Val av ordförande
Årsmötet valde Bengt-Åke Älgevik som ordförande enligt justerat förslag från valberedningen.
19. Val av ordinarie ledamöter
Årsmötet valde Christer Eriksson, Jonas Schlyter, Mitul Sawjani, Leif Andersson och Maria Lindhagen enligt
justerat förslag från valberedningen.
20. Val av suppleanter
Årsmötet valde Camilla Lüders och Carina Fritzon som suppleanter enligt justerat förslag från valberedningen.
21. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Årsmötet valde Jan Trotter och Åke Astner till ordinarie revisorer enligt justerat förslag från valberedningen. Till
revisorssuppleant valdes Christer Lilienberg enligt justerat förslag från valberedningen.
22. Val av valberedning
Årsmötet föreslog samma valberedning som tidigare i sommar valdes för vägföreningen. Om dessa inte accepterar
får styrelsen hantera dessa frågor under verksamhetsåret.
23. Övriga frågor
-Ulla Faith-Ell gav sin synpunkt att det bör även framgent finnas förnödenheter att köpa i butiken/krogen. Ulla bad
även att följande paragraf ur lagen kring ekonomiska föreningar bifogas protokollet: §16. Föreningsstämman får
inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för
föreningen eller annan medlem.
- Även synpunkt på namnet Abborrkrogen vs Abborrkroken lades fram.
-Man tackade Charlie Lindhagen samt hund för sitt plockande av skräp på stranden
-Pär Sjölin gav styrelsen i uppdrag att skicka ut en enkät för att fånga upp medlemmarnas input gällande
utvecklingsfrågor. Styrelsen har redan sedan tidigare planerat att göra enkät när mer konkreta förslag finns att ta
ställning till.
-Douglas underströk att medlemmarna måste börja handla mer från butiken/krogen så att vi långsiktigt kan
säkerställa att vi fortfarande har tillgång till en butik/krog.
-Anders Green informerade om att VÄF fyller 70 år i år
-Christer Erikson informerade om kommunens avloppsinventering samt klassificering av fastigheter av
kulturhistoriskt riksintresse.
- Karin Ajger erbjöd sig storsint att sköta toaletten på Ladängen
24. Mötets avslutande
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