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Protokoll från årsmöte i Ängsviks Fastighetsägarförening
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Årsmötet öppnades av styrelsens ordft)rande Lennart Sundberg (nedan LS), som hälsade
välkommen.

§6

Lördagen den24 mars 2018, kl. 10.00
Brunns skola, matsalen

Till ordförande för mötet valdes Birgitta Beeck och till sekreterare Hans L Beeck.

Till justerare, valkontrollanter och rösträknare valdes Dennis Lindberg och Rolf
Agnekil.

Utsänd dagordning fastställdes, även sedan LS bytt plats mellan dagordningens
punkter 1 1 och 12 (se nedan).

Mötet fastställde röstlängden, som utvisade 27 närvarande medlemmar. Ingen
fullmakt förelåg.

Mötet konstaterade att årsmötet utlysts stadgeenligt.

Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik for rubrik.
Föreningens kassör Stefan Ahlql'ist gick igenom och kommenterade resultat- och
balansräkningen, varpå revisom Manfred Rieciel 1äste upp revisoremas berättelse.
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att årets resultat om 145 396 kr i sin helhet
förs över till reparationsfonden. Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
lades till handlingarna.

Mötet fastställde resultat- och balansräkningen samt disponeringen av det
uppkomna resultatet.

Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

1 . Styrelsens förslag till stadgeändring som foreslogs på årsm ötet 2017 , avseende
att utträde ur fdreningen anses ha skett om debiterad medlemsavgift inte betalats
senast den 31 maj (tidigare den 30 juni), bifölls även av detta årsmöte, vilket gör
att ändringen träder i kraft.

2. Årsmötet biföll också styrelsens förslag beträffande ändring i dagordningen ftir
ett årsmöte, nämligen att punkt 11 och punkt 12 byter plats med varandra och att
revisorernas berättelse blir en ny punkt efter nuvarande punkt 6. Vidare att en ny
punkt sätts in på slutet av dagordningen, nämligen "22. Mötets avslutande".

3. Styrelsens försiag till sektionsindelning kommenterades av styrelsens Thomas
Ericson. Tanken är att dela in föreningens område i mindre och geografiskt
sammanhållna sektioner för att medlemmarnas därigenom på ett enklare sätt
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kan samlas kring id6er och ftirslag om sitt niirområdes utveckling och skötsel ftir
att också därigenom stiirka grcnngemenskapen. Sektionerna enligt ftirslaget:

Sektion A: Toholmsområdet, Sektion B: Brudbergsområdet och Sektion C:
Lugnetområdet. Sen skulle behövas en eller flera personer som samordnare av de
boendes ftirslag och önskemål ftir att presentera dem ftir styrelsen. Diskussion
vidtog. Några var tveksamma till detta "mellanled" till styrelsen och att det redan
i dag rir svårt att fatag i folk som vill ställa upp ftir ftireningen. Andra tyckte att
ftirslaget iir viirt att pröva niirmare. Förslaget antogs av mötet forutsatt att det går
att hitta sådana kontaktpersoner. Dennis Lindberg anmälde sitt intresse som
samordnare ftir Sektion C och Manfred Riedel ftir Sektion A. Återstår atthitta
någon for Sektion B. Styrelsen funderar vidare i denna fräga.

4. En motion ftireligger fran medlemmen Anders Strand betr. att inrätta en
boulebana vårt område. Styrelsen ställde sig positiv till motionen, vilken också
biftrlls av årsmötet. Beslutades att styrelsen utreder platsfrågan och kostnaderna
samt tar upp frågan med Stiftelsen.

5. Fem motioner ftirelåg fran medlemmen Maria Leskinen.
a) Kontroll av otillåten vattenanvändning och indrivande av ersättning:

Årsmötet biftll styrelsens ftrslag till avslag på denna motion.
b) Störande grannar:

Årsmötet bifrll styrelsens ftirslag till avslag på denna motion.
c) Nedskräpning i naturen:

Styrelsen påminner om att ftrbud mot nedskräpning iir reglerat i lag.
Styrelsen framhöll också att detta är en fråga for Stiftelsen som ftirvaltar
marken.

d) Lösspringande hundar i vårt område:
Också här påminner styrelsen om att tillsyn av hundar är reglerad i lag och
att också detta är enfuäga ftir Stiftelsen som förvaltar marken. Thomas
Ericson påpekade att kopplingstvånget redan står på vår hemsida.

e) Hundavft)ring som smittkälla och sanitär olägenhet:
Styrelsens Wrar att vi har möjlighet att informera om dettapävåra
anslagstavlor och på vår hemsida.

Betr. de tre sista punkterna vidtog en livlig diskussion. Årsmötet uppdrog åt
styrelsen att sammanställa och utforma en gemensam skylt med de tre punkterna
att sättaupp på våra anslagstavlor och lägga in på vår hemsida. Betr. punkten c)
bör också särskilt nämnas de slängda cigarettfimpamapämarken.

Styrelsen ft)reslår oft)rändrade arvoden ft)r verksamhetsåret 2018. Årsmötet
fastställde de utstinda ftirslagen till arvoden fiir styrelse och revisorer. Föreningen
betalar arbetsgivaravgift och drar preliminiirskatt fran arvodena.

Thomas Ericson kommenterade verksamhetsplanen ftir 2018 och Tomas
Samuelsson punkten grannsamverkan. Årsmötet framft)rde önskemål om nya,
fräscha skyltar om "Grannsamverkan". Han rekommenderade medlemmarna att
installera appen "Trygve". Han påminde orn arbetsdagen den 6 maj, kl.
10.00-12.00. Betr. styrelsens förslag till budget for 2018 redogjorde
Stefan Ahlqvist ftir hur styrelsen resonerat i sin plan.
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§ 12 Årsmötet fastställde oförändrad årsavgift för 2018 (2 400 kr hel avgift och 1 200
halv avgift) och föreslagna extra avgifter.

§ 13 Valberedningens Jan Pettersson presenterade valberedningens förslag till ny
styrelse:

Ordförande:
Lennarl Sundberg, ett år kvar

Kassör:
Stefan Ahlqvist. omval för två år
Betr. omvalet beslutade årsmötet enligt valberedningens förslag.

§ 14 Övriga styrelseledctmöter;
Anna Holst. omval for två år
Tomas Samuelsson. ett år kvar
Thomas Ericson, omval för två är
Betr. omvalen beslutade årsmötet enligt valberedningens förslag.

Suppleanter:
Ulla Lod. omval på ett år

Karin Bergsman, omval på ett år

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15 Inget behov av fyllnads..,al förelåg.

§ 16 Till ordinarie revisorer foreslogs
Hans L Beeck. omvalpå ett år
Manfred Riedel. omval pä ett år

Mötet beslutade enligt årsmötets förslag.

Revisorssuppleant:
Kari Magnusson, omval på ett år.

Mötet beslutade enligt årsmötets förslag.

§ 17 Beslutades att omvälja Lennart Sundberg och Anna Holst till ordinarie styrelse-
ledamöter i Stiftelsen Ångsviks skogsvårds- och friluftsområde och till styrelse-
suppleanter omvälja Ulla Lod och Tomas Samuelsson, samtliga på ett år.

§ 18 Årsmötet beslutade att till valberedning omvälja Jan Pettersson, sammankallande,
och omvälja Mats Magnusson samt Irdne Jacobsson (nyval), samtliga på ett år.

§ 19 Övrigt ärende som hänskjutits till årsmötet:
Till badplatsansvariga omvaldes för Lugnets badplats Ingarö Lugnets Båtklubb
samt för Toholmens badplats och Lilla badplatsen Birgitta och Hans L Beeck.

§ 20 Övriga frågor:
En medlem frågade när det kan bli kommunalt vatten och avlopp i vårt område.
LS svarade att det senaste besked han fätt från kommunen är att kommunalt
vatten och avlopp ska vara installerat i vårt område senast år 2025.
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Mötesordforanden tackade styrelsen för dess insatser under året och dem som
infunnit sig på årsmötet samt avslutade detta klockan 1 1.20.

Protokoll ftirt vid årsmötet i Ängsviks Fastighetsägarft)rening, Ingarö, den24 mars 2018.

§21

Mötesordförande: Vid protok ,Urr,ffiM I
Hans L Beeck
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Dennis Lindberg


