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Ärende: ÅRSMÖTE 2007  
 
Tid: 2007-08-19  kl.: 19:00 
 
Plats: Nyänget, Strandstigsbryggan 
 
Fördelning: Medlemmar 

 
 Mötets öppnande 
  Christer Larsson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.  
 
§1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.  

Mötet valde Christer Larsson till mötesordförande och Sture Westman 
som sekreterare. 
 

§2. Godkännande av röstlängden 
 Mötet beslöt att godkänna den röstlängd som upprättats. 
  
§3. Val av justeringsmän och rösträknare. 

Som justeringsmän valdes Lars-Erik Lindholm och Stefan Ögren. Mötet 
beslöt att utse rösträknare om så erfordras. 
 

§4. Är årsstämman riktigt utlyst ? 
 Mötet beslöt att så var fallet.  
 
§5. Fastställande av dagordning. 
 Mötet beslöt anta den dagordning som stadgarna föreskriver. 
 
§6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 

J-Å berättade om föreningens ekonomi och konstaterade att årets 
rörelseresultat slutade på +1550 kr, trots att kommunen debiterat en 
högre förbrukning än den som medlemmarna rapporterat.  
J-Å läste upp revisionsberättelsen som upprättats av Fred-Olof.  
 

§7. Beslut om fastställande av balansräkning, samt hur vinst eller 
förlust skall disponeras. 

 Mötet godkände balansräkningen och beslöt att överföra 
rörelseresultatet till innevarande år. 

 
§8. Ansvarsfrihet 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  
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§9. Beslut om styrelsearvoden. 

Vid föregående årsmöte beslöt mötet att kassören skulle erhålla ett 
arvode om 1200 kr. J-Å föreslog en annan lösning som innebär att 
föreningen köper en bärbar dator för att underlätta kassörens 
administration. Den bärbara datorn skulle följa den som innehar 
kassörsuppdraget. Mötet beslöt att anta J-Å:s förslag och därmed  
utgår inget arvode. 
 

§10. Budget 
 John-Åke berättade att årets budget är i stort sett identisk med fjol- 

årets budget. Dessutom räknar föreningen med att få in pengar ifrån 
”nybyggare”, så att föreningens skulder kan regleras.  

 Vid tidigare årsmöte konstaterades att föreningen tagit ut för stor 
avgift av de medlemmar som har sin fastighet i området med den 
större byggrätten och att återbetalning ej skett.  

 Föreningen har också köpt, men inte betalt Arne Berglunds vatten-
ledning. Dessa skulder skall regleras så snart föreningens ekonomi 
tillåter. Mötet beslöt godkänna budgeten. 

 
§11. Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter. 
 Mötet beslöt att avgifterna skall vara oförändrade och endast justeras 

för externa kostnadsökningar. 
   
§12-15 Val av funktionärer till styrelsen. 
 Föreningens ordförande har sålt sin fastighet och flyttat ifrån Nyänget. 

Han kan därmed inte kvarstå som ordförande. Vid mötet föreslogs  
Lars Ahlenius att efterträda Arne Berglund som ordförande i 
föreningen. Lars accepterade och tackade för förtroendet.  

 J-Å anmälde återigen att han gärna såg att någon annan tog över  
bokföringen. Då ingen accepterat kassörsrollen, kvarstår J-Å som 
kassör. J-Å uppdrogs att ta reda på vad det skulle kosta föreningen  
att leja bort bokföringen. 

 
 Ordförande:  Lars Ahlenius  
 Kassör:  J-Å Kristofersson  
 Sekreterare:  Christer Larsson   
 Ledamot, vice ordförande: Sture Westman  
 Ledamot:  Ulf Göransson (Per Olsson)  
 Suppl.:  Lars-Erik Lindholm  
 Suppl.:  Per Olsson (Ulf Göransson)  
 Revisor:  Fred-Olof Lundell 
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§16.   Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsstämman. 

För att hålla ned administrationen, beslöt mötet att kallelserna till 
årsmötet skall ske genom anslag på anslagstavlan i början av 
Nyängetsvägen och på föreningens hemsida. 
Därmed har två på varandra följande årsmöten godkänt föreslagna 
stadgeförändringar. Stadgarna ändras i enlighet med årsmötets  
beslut.   
 

§17.   Övriga ärenden  
 J-Å berättade att det fortfarande är svårt att få vissa fastighetsägare  

att läsa av sina vattenmätare och betonade att det är mätarställningen 
som skall rapporteras, inte enbart förbrukningen.  

 J-Å uppgav också att det skulle vara fördelaktigt om avläsningarna 
rapporterades redan i början av december.  

 Några fastighetsägare blir dessutom skönstaxerade varje år, då de inte 
rapporterat någon mätarställning. Hittills har alla snällt betalat skön-
taxeringen.  

 Vid tidigare möte har det framförts önskemål om att föreningen skulle 
utge något slag medlemsbevis (aktie). Styrelsen och mötet ansåg inte 
att det skulle vara nödvändigt.  

 Sture berättade att vi framöver måste göra en insats vid vår anslutning 
vid badplatsen. Det är en bit ledning som skall dimensioneras upp.  

    
§18. Mötets avslutande. 

 Mötet avslutades med att Christer tackade för uppmärksamheten. 
 

 
 
 
 

Vid protokollet:    
   Sture Westman 

 
 
 
 

Justeras 
  Lars-Erik Lindholm          Stefan Ögren             

 


