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Ärende: ÅRSMÖTE 2018 
 
Tid: 2018-06-25 kl.: 18:00 
 
Plats: Nyänget, Strandstigsbryggan 
 
Fördelning: Styrelsen, samt på hemsidan.  

 
 Mötets öppnande 
  Lars Ahlenius öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och gladdes över 

att så många hade hörsammat kallelsen. 
 

§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 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 att fortfarande 
har en skuld på 145 000 kr till vattenföreningen. Revisorerna godkände 
räkenskaperna. 

 Vatten: Per redogjorde för vattenföreningens ekonomi som är god trots  
att föreningens tillgodohavande halverats efter den s.k. fiberkampanjen. 
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) 
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§9 Beslut om eventuella arvoden till styrelsen och revisorerna 

Fred-Olof Lundell får ett arvode om 10 kkr kr årligen, så länge han kvarstår 
som kassör. I övrigt föreslås inga arvoden.  
Mötet accepterade styrelsens förslag. 

 
§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. Detsamma gäller vattenföreningen med undantag för externa 
kostnadsökningar. 

  

VAL AV STYRELSE  
 

§12 Val av ordförande och vice ordförande 
Lars Ahlenius har avböjt omval som ordförande, men kvarstår i styrelsen 
t.v. Lars Alenius och Sture Westman byter således plats. 

 Ordinarie: Sture Westman   
Vice: Lars Alenius 

 Mötet godkände förslaget 
 
§13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 Birgitta Gustavsson som är vår valberedning har i uppdrag att försöka för-

yngre styrelsen. Henrik Spets har tillfrågats om han kan tänka sig att ingå i 
styrelsen som ledamot och han har tackat ja. 
Kassör i vatten:   Fredd-Olof Lundell 
Kassör i väg:   Ulf Göransson 
Sekreterare:   Christer Larsson 
Ledamot och vägmästare:   John-Åke Kristofersson 
Ledamot:   Lars-Erik Lindholm 
    Märta Wulff 
    Anna Edman 

     Henrik Spets 
 Mötet godkände förslaget 
 
 
§14 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

Revisor:   Per Ohlsson 
Revisor   Gun-Lis Olsson  
Mötet godkände förslaget 

  
 
§15 Val av ledamöter till valberedningen 

Valberedning:   Birgitta Gustavsson 
 Mötet godkände förslaget 
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§16 Beslut i ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.   
 Stadgar  

Styrelsens förslag till ändrade stadgar ligger på Nyängets hemsida och 
godtogs en första gång på årsmötet 2017. Ordförande frågade om års-
mötet kunde godkänna stadgarna med föreslagna ändringar en andra  
gång.  
Mötet svarade ja. Ordförande frågade om det fanns någon som var emot 
eller hade synpunkter på de ändrade stadgarna. Ingen hade något att 
invända.  
Mötet beslöt därför enhälligt att ändra stadgarna enligt styrelsens 
förslag. Efter två årsmötesbeslut ska stadgarna ska tillställas Bolags-
verket. 
 

 Val av representanter till Bäckfjärdens intresseförening.  
Mötet valde Brigitta Gustavsson och Christer Larsson. Birgitta är dess- 
utom invald i Bäckfjärdens intresseförenings styrelse. 

 
 
§17 Övriga ärenden 

 
 Trycksatt avlopp 

MIVA:s VD Mattebo berättade på Domsjö:s gårdsägarförenings möte, om 
om hur ärendet fortlöper och vilka områden som är aktuella. Mattebo 
betonade att inga beslut är fattade, men undertecknad kunde läsa mellan 
raderna att Nyänget sannolikt ligger högt upp på listan.  

 
Vägar 
Mötet ansåg Nyängetsvägen vara i mycket bra skick och det är länge sedan 
den varit så bra som i år.  

 Ronald Westman och Per Ohlsson ansåg att detsamma inte kunde sägas 
om småvägarna, som måste ses över i år. 
Per förslog att mötet skulle ge styrelsen i uppdrag att se till att små-
vägarnas kvalité förbättras i år. Mötet antog förslaget. 
 
Hastighet 30 km/h 

 Carita Flemnell berättade att det fortfarande är många som inte respekterar 
hastighetsbegränsningen på våra vägar, trots fjolårets separata utskick till 
alla boende i Nyänget, där vi uppmanades att påminna våra gäster och 
hantverkare om hastighetsbegränsningen.  
Carita meddelade också att det är någon som tar sig friheten att kasta vårt 
hastighetsbegränsande vägbula i diket. Alla uppmanas att hålla utkik på 
vem som ansvarar för ofoget. Vägbula ska dessutom flyttas i höjd med 
Lundstedts tomt. 
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 Hundar 

Det finns hundarägare som släpper lös sin hund eller håller hunden i så 
lång lina, att den kan springa in och pinka på infarternas rabatter och 
postlådor. Dessutom är det några hundägaren som inte plockar upp efter 
sin hund.  

 
 Sopcontainer 
 Birgitta Gustavsson uppmanad alla att skärpa sig och bara kasta 

hushållssopor i containern. Ofta är det någon som slängt tidningar och 
kartonger och ibland t.o.m. skidor. Vi uppmanas till skärpning.  

 Agnetha Larsson uppmanade oss också att kasta in soporna, så att inte 
soppåsarna ramlar ut, då man öppnar sopluckan. 

 
 Hänsyns- och trivselregler 

Det är många som inte visar den hänsyn som föreskrivs i vårt regelverk. 
T.ex. är det inte sällan som fordon parkerats på Nyängetsvägen, så att 
framkomligheten äventyras.  
Mötet föreslog att undertecknad skulle göra ett utskick av vårt 
regelverk till samtliga boende i Nyänget, som en påminnelse. 

  
 
 Stugsista 

Stugsista är i år lördagen den 18 augusti. 
   
  

 

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

 
 
 Sekreterare: __________________________________ 
     Christer Larsson 
 
 
 
 Ordförande:                                                    _____ 
                 Lars Ahlenius 
 
 

 
 Justerare: __________________________________ 
     Lars-Erik Lindholm 
 


