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Ärende: ÅRSMÖTE 2015 
 
Tid: 2015-06-25 (Omedelbart efter vägföreningens årsmöte) 
 
Plats: Nyänget, Strandstigsbryggan 
 
Fördelning: Styrelsen, samt ett sammandrag på hemsidan.  

 
 Mötets öppnande 
  Lars Ahlenius öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.  
 

§1 Val av mötesordförande   
 Lars Alenius valdes till mötesordförande och Christer Larsson till 

sekreterare.. 
  

§2 Godkännande av röstlängd 
 Upprättas vid behov 
 

§3 Val av en eller två justeringsmän och rösträknare 
Lars-Erik Lindholm valdes att 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 
Dagordningen följer föreningens stadgar och godtogs av mötet. 

 

§6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 
Fred-Olof Lundell redogjorde för årsredovisningen och berättade att 
föreningen har god ekonomi och ett rörelseöverskottskott på ~43.000 kr. 

 

§7 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt 
hur vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen skall 
disponeras. 

 Föreningens överskott överförs till årets räkenskaper (2015) 
 

§8 Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

 

§9 Beslut om eventuella arvoden till styrelsen och revisorerna 
Styrelsen föreslår att kassören Fred-Olof Lundell skulle få ett arvode om 
10.000 kr årligen, så länge som han kvarstår som kassör.  

 

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

§11 Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter 
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter trots att kommunen höjt sina avgifter 
väsentligt. Mötet accepterade. 

  

§12, 13, 14, 15 Val av styrelse 
 Vid föregående årsmöte beslöts att endast tillämpa nyval för den som 

avsäger sig omval. Föreningen är inte sluten utan välkomnar boende i 
Nyänget att ingå i styrelsen och ta del i föreningsarbetet 

 

 Styrelsen 2014 
 Ordförande: Lars Ahlenius, vice ordförande: Sture Westman 
 Kassör: Fred-Olof Lundell, Sekreterare: Christer Larsson 
 Ledamöter Lars-Erik Lindholm och Ulf Göransson 
 Valberedning: Malin Grundström 

 
 Lars påtalade för mötet hur viktigt det är att styrelsen får nya medlemmar. 
 

§16 Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.   
Styrelsen föreslog att föreningens medlemmar skull uppmuntras att anmäla 
sig till att installera bredbandsfiber, genom att anslå 250 000 kr att fördelas 
på fastighetsägarna proportionellt mot de antal månader som fastigheten 
varit ansluten till vattenföreningen. Mötet accepterade förslaget och 
uppdrog åt styrelsen att arbeta för att verkställa förslaget i enlighet med den 
föreslagna principen.  

 

§17 Övriga ärenden 
 Mötesdeltagarna informerades om möjligheten att förse Nyänget med 

bredbands fiber och att några månader har gått till spillo p.g.a. att 
föreningen avvaktat ett beslut hos tillväxtverket.  
Mötet uppdrog åt styrelsen att fortsätta kontakterna med Övik Energi i avsikt 
att förverkliga installationen av ADSL-fiber så snart som möjligt. 

  

 När ett färdigt förslag föreligger, så skall de boende i Nyänget 
informeras och om styrelsen finner det nödvändigt så kallas 
medlemmarna till ett extramöte. 
 
 

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

 
 Sekreterare: __________________________________ 
     Christer Larsson 
 
 Ordförande:                                                    _____ 
                 Lars Ahlenius 

 
 Justerare: __________________________________ 
     Lars-Erik Lindholm 
 


