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Årsstämma 
 

Lördag 1 juli 2017 

 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av föreningens ordförande Bengt-Åke Älgevik. 

 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Till ordförande på årsmötet valdes Christer Liljenberg och till sekreterare 

Maria Lindhagen. 

 
3. Val av av protokollsjusterare tillika rösträknare 

Annika Egervall och Lenny Törnqvist valdes till protokolljusterare tillika 

rösträknare. 
 

4. Fastställande av röstlängd för föreningsövergripande frågor 
Röstlängd fastställdes till 48 stycken röstberättigade medlemmar varav 2 

fullmakter (grönt kort). 

 
5. Fastställande av röstlängd för brygg- och båtfrågor 

Röstlängd fastställdes till 31 stycken röstberättigade båtplatsinnehavare (rött 

kort). 

 

s.  Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna 
Kallelse gick ut den 26 maj. Årsstämman ansåg att kallelse skett i enlighet 
med stadgama. 

 
7. Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes av årsstämman. 

 
8. Årsredovisning 2017-06-15, bilaga 1 

Bent-Åke Älgevik redogjorde for årsredovisningen i stället för kassör Jonas 
Schlyter som ej var närvarande. Maria Lindhagen, Patrik Egervall och Leif Andersson 
presenterade delar av verksamhetsberättelsen. 

 

9. Revisorernas berättelse, bilaga 2 

Jan Trotter, föredrog revisorernas berättelse som han ansåg upprättats enligt god 
redovisningssed.  
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10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning, bilaga 1 

Resultat- och balansräkning godkändes av årsstämman. 

 
11. Beslut om disposition av vinst eller förlust, bilaga 1 

Årsstämman godkände styrelsens förslag om disposition av vinst eller förlust. 

 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 
13. Beslut om budget och fastställande av årsavgifter för 

verksamhetsåret 2017/2018, bilaga 3 

Årsmötet fastställde budget samt årsavgift for verksamhetsåret 

2017/2018. 

 
14. lnkomna motioner, bilaga 4 

 
Gemensam grillplats på Ladängen 
Styrelsens yrkande om uppskov med beslut godtogs av 

årsstämman. Styrelsen välkomnar förslaget men intresset 

behöver utvärderas ytterligare, ev via enkät. 
 

Lekplats till Ladängen 
Styrelsens yrkande om uppskov med beslut godtogs av årsstämman. 
Styrelsen ser positivt på förslaget men behöver utreda kostnad, regelverk (mht 
ansvar och risker) samt eventuella möjligheter till bidrag.  

 

15. Beslut om arvode till styrelsen och revisorerna. 
Årsstämman fastställde förslaget om att styre!sens arvode satts till 25 tkr och 
för revisorerna 500 kr vardera. 

 
16. Val av ordförande, se valberedningens förslag bilaga 5 

Årsstämman valde Patrik Egervall som ordförande för verksamhetsåret 2017/2018 

enligt förslag från valberedningen. 

 
17. Val av ordinarie ledamöter, se valberedningens förslag bilaga 5 

Årsstämman valde Leif Andersson, Rolf Sandgren Nilsson, Christer Eriksson 

och Patrik Julin på två år (omval 2019) samt Jonas Schlyter och Maria 

Lindhagen på 1 år (omval 2018), enligt förslag från valberedningen. 

 
18. Val av suppleanter, se valberedningens förslag bilaga 5 

Årsstämman valde Göran Finnman och Inger Berg på ett år (omval 

2018) enligt förslag från valberedningen.  

19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant, se valberedningens förslag 
bilaga 5 

Årsstämman valde Jan Trotter och Jan Enmark till ordinarie revisorer enligt 

förslag från valberedningen. Till revisorssuppleant valdes Christer Liljenberg. 
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20. Val av valberedning 

Årsstämman utsåg Ewa Ybring Diot (sammankallande) samt Ola Grängfeldt 
till valberedning, enligt förslag från valberedningen. Ola Grängfeldt valdes även 
samtidigt in till valberedningen för Abborrkrokens Vägförening.  

 

21. Mötets avslutande 

Mötet avslutades av årsstämmans ordförande Christer Liljenberg 
 

22. Övriga frågor 

 
Christer Liljenberg vädjar om att vi alla håller hastigheten på vägarna, i 
synnerhet under sommaren då mycket folk rör sig i området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vid protokollet 

 

 

Maria Lindhagen  

Sekreterare 

   

  

 

 

 

Christer Liljenberg 
Ordförande 

Annika Egervall 
Justeringsman 

Lenny Törnqvist 
Justeringsman 


