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Protokoll från årsmöte i Ångsviks Fastighetsägarförening§
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Årsmötet öppnades av stl relsens ordt-örande Lennart Sundberg (nedan LS), som hälsade

välkommen.

Till ordtiirande för mötet r aldes Bircitta Beeck och till sekreterare Hans L Beeck.

§ 2 Till justerare, valkontrollanter och rösträknare r aldes Denis Lindberg och Jan

Pettersson.

§1

Lördagen den -l mars 20i 7. kl. 10.00
Nya församlin-sshemmet. Ingarö kyrka

Utsänd dagordning faststäl1des. sedan ordt-. l-öreslagit att dagordningens punkter
1 i och 12 skulle byta plats. r ilket gillades av mötet och f.o. bör ändras i
föreningens stadgar. Se också under "Övriga frågor" nedan.

Mötet fastställde röstlängden (bifogas), som utvisade 24 närvarande medlemmar
samt Lena Molin som anslöt vid punkten 6. Inga fr.rllmakter förelåg.

Mötet konstaterade att årsmötet Lltl) sts stadgeeuligt.

Ordf. gick igenom r erksamhetsberätteisen n-rbrik lör rubrik. Revisorn Hans L
Beeck läste r.rpp revisionsberättelsen. 2016 års plusresultat på 155 765 kr överftirs
enligt styrelsens förslag till reparationslbnden. Verksamhetsberättelsen och
revisionsberättelsen lades till handlinsan.Ia.

Mötet fästställde resultat- o.t Uutunr,]akningen. Arets resultat förs över i ny

räkning.

Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarstiihet för verksamhetsåret 2016.

Inga motioner förelåg. Dären.rot tänns ett par förslag fiår-r styrelsen:

1. Betr. fråga om ändring av gällande planbestämmelser för vårt ornråde. läste

ordf. upp styrelsens skrivelse. Lals Hr-iltstrand li'an'rförde att styrelsen borde ha

trtvecklat denna punkt mer, då en minskning av rninsta tomtarea fränZ 000 m2 till
1 500 m'?kan innebära en kraftig förtatning av vår1 område. Han framhöll att

förslaget skulle ändra karaktär på området och riskera bli som ett vanligt
f-örortsområde och förlora sin skärgårds- och fritidskaraktär om många

avstyckningar görs. Flera närvarande instämde i Lars Hultstrands påpekande.

Därför beslutade mötet att stryka meningen om tomtarea ur texten. I övrigt
godkände mötet styrelsens förslag. En intressant upplysning var att det nu finns
169 fastigheter med permanentboende och 157 med enbarl fritidsboende i vårt
område.

§3

Fortsdttning på niista sida



§10

2. Stlrelsen iöleslal en stadgeändling r :( 7 i förenillgens stadgar' Nrnarande

lvdelsc- säger att "r-rnräde anses ha skett när debiterad ntedlemsavgift tnte betalats

senast de130 juni". Detta datum tbreslar stl'relsen ändras till "den 31 maj". rilket
bit'ölls av mötet. NIen tiir att en stadgeändring ska gå igenom behövs )'lterligare
ett årsmöte e11er extra lirreningssanltllanträde.

St.vrelsen l-öreslar trliirät-idrade an.oclen för verksamhetsaret 1017. Ärsmötet

faststä1lde c1e utsända tdrslagen till arvoden f-ör styrelse. \ attenansvarig (föreslogs

en höjning med 100:-/timme), webbansvarig och revisorer'

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 gicks igettorn. liksor-rt törslaget

till budget. LS kommenterade verksar-nhetslrlancn trcit nätttttde bl.a. ilti kollllllullcll
fortfarande räknar rled att komnrunalt \titteil :tri-r \ät'ä irtktrpplat ar 2U2-5. I dag l.ir

det tlarldraget till Atervall. Han panrinde rrck:a ont t-öreuittgens otllglorda och

uppdaterade hemsida. Betr. ,uång- ocl.i cr keii rig utnted Eknäsvägen näutt'idc 'l'otnas

Samuelsson att Trafiki erket prioritef ir' \ liuen tit i ts.]örkr ik nten att Eknäsvägen

ocksåfirutsptediTratrkrerketspianering.Beir styreiseuslörslagtill bLrdgettör

2017 redogjorde kassör'en Stelan -\iriqrist l'ör irLit'strrelselt resotlerat isirl plan.

Ärsmötet faststä11de årsargitten t-ör 2017 till 2100 kr (hel avgiti. förra året

sänktes den frår'r 3 000 till 2 400) och 1 200 (halv avgift, d.v.s. för dem son.r

endast har sommaruatten).

Vaibereclninsens Kjell Agnekil presenterade valberedningens förslag till ny

st1 relse.

OrclJöruntle;
Lennaft Sundberg. omr al pä ti a ar

Mötet beslutade enligt I alberednirlgens törslag.

)vr i ga s tyre lse I e da nt ö t t' t' ;

Tomas Samuelsson, omval på n-a år

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
(Föreningens kassör Stefan Ahlq",ist och styrelseledamöterna Anna Holst sarnt

Thomas Ericson har ett år kvar på sina respektive mandat.)

Suppleanler:
Ulla Lod, omval på ett är

Karin Bergsman. omval på ett år

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Inget behov av fyllnadsval förelåg.

T'ill ordinarie revisorer föreslogs Hans L Beeck, omval på ett år. och Manfred
Riedel, nyval på ett år, samt till revisorssutppleant Kari Magnusson, nyval på ett

år.

Mötet beslutade enligt årsmötets förslag.

Beslutades att omvälia Lennart Sundberg ocl.i Anna l-lolst till ordinarie stlrelse-

ledarnöter i Stiftelsen Ångsviks skogsvårds- och l'rilufisourråde och till st1'relse-

suppleanter ornvälja Ulla Lod och I'omas Sanluelsson. samtliga på ett ar.

§11

§12

§13

§14

§15

§16

§17

Fortsiittning på ntistu sitlu
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Protokoll

Ärsmötet beslutade att till valberedning omvälja Kje1l Agnekil, sammankaliande,
och \lats \lagnr.rssorl samt Jan Penersson, samtli-sa pa efi ar.

Öi'rigt ärende sonr hänskiutits till arsmötet:

Till badplatsansvariga valdes 1ör Lugnets badplats Deml Abrahamsson och
Ingarö Lugnets Bätklubb samt för Tohoh.nens badplats och Lilla badplatsen
Birgitta och Hans L Beeck.

Övriga tl'å-sor:

a) Alf Wf nja, Toholmsvägerl. pefrcii.ide ut tlberledningar håinger alldeles tör lågt

vid hans tomt och undrade ocksa \ e 1ll Srrur är rnsr arig för dikesrensning. lian
ombads i bada fall kontakta Vägti1l'rnin, .ir

b) Mats Nlagnusson, Ladängsdci:r irlcrr. r'1r=.ir1c pa lagt hängande eliedningar.
Han ornbads kontakta Telia.

c) Styrelsen förbereder till nästa årsnrijte err :ta,l.,eändring enligt § 9 punkt 2
ovan. Styrelsen bör då också ta med en onrkastnrng ar punkterna 11 och 12 i
årsmötesdagordningen ocl-r också ge re\ isorernas berättelse en egen punkt.

Mötesordföranden tackade dem som infunnit sig på årsmötet och avslutade detta

klockan 1 1 .10.

fört rid tusmötet i -ingsr iks Fastighetsägart-örening. Insarö. den 4 mars 2017.

Vid protokollet:
Hans L Beeck

Justeras:
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