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Ärende:

ÅRSMÖTE 2020

Tid:

2020-08-17 kl.: 18:00

Plats:

Nyänget, Strandstigsbryggan

Fördelning:

Styrelsen, samt på hemsidan.

Mötets öppnande
Sture Westman öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
§1

Val av mötesordförande
Sture Westman valdes till mötesordförande och Christer Larsson till
sekreterare.

§2

Godkännande av röstlängd
Upprättas vid behov

§3

Val av en eller två justeringsmän och rösträknare
Birgitta Gustavsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
Rösträknare utses om behov föreligger.

§4

Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
Mötet ansåg att så hade skett.

§5

Fastställande av dagordning
Mötet godtog den stadgeenliga dagordningen

§6

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
Väg: Ulf Göransson redogjorde för ekonomin och berättade bl.a. att
vägföreningen hade en kassa på 300 000 kr vid årsskiftet. Revisorerna
godkände räkenskaperna.
Vatten: Fredd-Olof redovisade vattenföreningens ekonomi och
konstaterade att vi har ca; 490 000 kr, varav 30 000 kr är kundfordringar.
Revisorerna godkände räkenskaperna.

§7

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt
hur vinst och förlust ska disponeras.
Förslaget är att föreningarnas överskott överförs till årets räkenskaper.
Mötet accepterade

§8

Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet (Vatten och väg)

§9

Beslut om eventuella arvoden till styrelsen och revisorerna
Styrelsen föreslår att kassören fortsatt får ett årligt arvode på 10 000 kr.
Övrigt arbete är ideellt. Mötet accepterade styrelsens förslag.
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§10

Budget
Ingen speciell budget upprättas då inkomster och utgifter är väl kända.

§11

Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter
Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag att vägavgifterna ska vara
oförändrade ännu ett år. Anledningen är att vi någon gång i framtiden
ska kunna installera vägbelysning. Även vattenavgifterna föreslås vara
oförändrade, trots att föreningen f.n. går med ett årligt underskott på
~20 000 kr.

VAL AV STYRELSE
Föreningarna förordar omval av styrelseledamöter såvida ingen har
anmält förhinder.
§12

Val av ordförande och vice ordförande
Ordförande:
Sture Westman
Vice ordförande:
Lars Alenius
Mötet godkände föreslaget

§13

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Kassör i vatten:
Fredd-Olof Lundell fram till bokslutet för 2020
Per Ohlsson tar vid efter Fredd-Olof 2021
Kassör i väg:
Ulf Göransson
Sekreterare:
Christer Larsson
Ledamot/vägmästare: John-Åke Kristofersson
Ledamot:
Henrik Spets
Märta Wulff
Anna Edman
Mötet godkände föreslagna

§14

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Revisor:
Bengt Gruvin
Mötet godkände förslaget

§15

Val av ledamöter till valberedningen
Valberedning:
Birgitta Gustavsson
Mötet godkände förslaget

3

ANSÖKAN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL I
NYÄNGETS FÖRENINGAR.
Nyängets Vattendistribution

3(4)
________________________________________________________________
Ekonomisk Förening

§16

2020-08-17

Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Stadgar
Val av representanter till Bäckfjärdens intresseförening.
Mötet valde Brigitta Gustavsson. Birgitta är dessutom invald i
Bäckfjärdens intresseförenings styrelse.

§17

Övriga ärenden
• Det fram fördes önskemål om att vi ska hålla efter våra slänter och
häckar, dels för vår egen trevnad men också för att slippa möss m.m.
Det påtalades också att kommunen uppmanat alla att ta bort och
bränna lupinerna. (De måste brännas då det annars finns risk för
spridning)
•

Hundägare uppmanas att hålla koll på sina hundar och plocka upp
hundbajset. Hundarna skall vara kopplade och inte tillåtas att springa
in på andras uppfarter.

•

Det föreslogs också att vi ska trimma tomt och diken inför midsommar
och före stugsista. Vi bör dessutom hjälpa andra som av olika
anledningar inte själv kan snygga till tomt och diken.

•

Nyängetsvägens standard är den bästa någonsin. Vad gäller sidovägarna bör vi förbättra standarden och täppa till stora gropar. Dessutom bör dikena grävas ur utefter Badviksvägen, då vatten blir stående
i diket.

•

Några rävar som stryker runt husen har blivit mer eller mindre tama.
Sannolikt är det någon som matar rävarna, vilket leder till rävarnas
onaturliga beteende. Rävar ska inte matas.

•

Birgitta informerade om Bäckfjärdens intresseförening och berättade
att man hade för avsikt att muddra i Sandlågan senast nästa höst. En
muntlig offert hade erhållits och den uppfattades som bra.
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Information ifrån MIVA.

§18

•

I november-december förvänta kommunalfullmäktige fatta beslut om
utbyggnadsordningen, avseende lågtrycksavlopp. (Det finns inget beslut
om vilket område som skall prioriteras, men det är sannolikt Nyänget.)

•

2021 kommer NIVA att projektera lågtrycksavloppet i beslutat område.

•

2022 beräknas projektet förverkligas.

Mötet avslutas
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse.

Sekreterare:

__________________________________
Christer Larsson

Ordförande:

_____
Sture Westman

Justerare:

__________________________________
Birgitta Gustavsson

