
Protokoll från extra föreningssammanträde i Ängsviks Fastighets-
ägarförening (vilket på grund av covid-l9-viruset ersatte det
ordinarie årsmötet den 28 mars)

Tid: Söndagen den24maj2020,k1. 10.30

Plats: Innergarden bakom Ängsviks loge, låingst ner på Ängsviks allö

Det extra föreningssammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Lennart Sundberg (nedan

LS), som hälsade välkommen.
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Årsmötet 2020
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Till ordförande ftir mötet valdes Birgitta Beeck och till sekreterare Hans L Beeck.

Till justeringsmän, valkontrollanter och rösträknare valdes Bo Levander och Hans

Ekström.

Utsiind dagordning fastställdes.

Mötet fastställde röstlängden, som utvisade26 närvarande medlemmar samt

1 fullmakt.

Mötet konstaterade att det utlysts stadgeenligt. Mötet godkiinde att detta möte
ersätter det ordinarie årsmötet som skulle ha hållits den 28 mars.

Mötesordftirande gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik for rubrik.
Verksamhetsberättel sen lade s till handlin garna.

Föreningens kassör Stefan Ahlqvist gick igenom och kommenterade resultat-

och balansråikningen. Styrelsen föreslår det extra föreningssammanträdet att
besluta att årets överskott om 59 440 k i sin helhet förs över till reparations-
fonden. Mötet fastställde resultat- och balansråikningen samt disponeringen av

det uppkomna resultatet.

En av revisorerna läste upp centrala delar av revisoremas berättelse, som lades

till handlingarna.

Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ingen motion hade inkommit.
Styrelsen framfrirde ett ftirslag om upprustning av Lugnets badplats. Bland annat

behöver uppväxt sly tas bort, gräsytan jämnas ut och ny sand tillftiras. Offert har

begärts in från tre entreprenörer. Efter utviirdering av de två man fick in valde
styrelsen Mark &Yilglngarö AB. Kostnaden blir 55 000 kr samt moms.

Båtsällskapets ordförande Hans Ekström foreslog dock att - i stället för leja ut
jobbet till en extern entreprenör - uppmana medlemmarna att själva medverka
till badplatsens upprustning på en arbetsdag och att foreningen kunde ta ut en

depositionsavgift, så som båtsallskapet gör, för att få medlemmarna att ställa upp
på en arbetsdag. Han menade att det dels blir billigare ft)r foreningen, dels främjar
sammanhållningen grannar emellan.
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LS svarade att en anledning till att foreningen inte har systemet med
depositionsavgift iir att det sannolikt inte skulle finnas arbetsuppgifter till alla
som skulle komma på en arbetsdag ft)r att fa tillbaka sin deponerade avgift.

Diskussion vidtog, varpå ftiljde en omröstning. Majoriteten biftill styrelsens
förslag, som blev mötets beslut. Hans Ekström uppmanades att väcka en motion
med sitt ft)rslag till nästa arsmöte.

§ 11 Styrelsen föreslår oftiriindrade arvoden frir verksamhetsåret 2020.
Mötet fastställde de utsända ftirslagen till arvoden for styrelse och revisorer.
Föreningen betalar arbetsgivaravgift och drar preliminärskatt fran arvodena.

§ 12 Vattenansvariga Karin Bergsman kommenterade verksamhetsplanen for 2020.
Angående punkten grannsamverkan, rekommenderades medlemmarna att
installera appen "Safeland". Betr. styrelsens ftirslag till budget för 2020
redogiorde Stefan Ahlqvist för hur styrelsen resonerat i sin plan.
Beslutet om Lugnets badplats innebär att budgetens 40 000 kr för "Vård av
niirområden" ökas på med 70 000 kr som ffir tas ur reparationsfonden.

§ 13 Mötet fastställde oföriindrad årsavgift for 2020 (2 400 kr hel avgift och 1 200
halv avgift) och föreslagna extra avgifter.

§ 14 Valberedningens sammankallande Jan Pettersson presenterade valberedningens
ftirslag till ny styrelse:

Ordfc;rande:
Lennart Sundberg, 1 arkvar

Kassör:
Stefan Ahlqvist, omval pä2 är
Betr. omvalet beslutade mötet enligt valberedningens ftirslag.

§ 15 Ovriga styrelseledamöter;
Anna Holst, omval pä2 åx

Tomas Samuelsson, I ar kvar
Karin Bergsman, omval pä2 är
Betr. omvalen beslutade mötet enligt valberedningens fiirslag.
Suppleanter:
Dennis Lindberg, omval pä | är
Helena Eriksson, nyval på 1 ar
Mötet beslutade enligt valberedningens frirslag.

§ 16 Inget behov av fyllnadsval förelåg.

§ 17 Till ordinarie revisorer föreslogs
Hans L Beeck, omval pä I är
Stefan Elofsson, nyval på 1 år
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Revisorssuppleant:
Kari Magnusson, omval pä 1 är.
Mötet beslutade enligt valberedningens ft)rslag.
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Beslutades att omvälja Lennart Sundberg och Anna Holst till ordinarie styrelse-

ledamöter i Stiftelsen Ängsviks skogsvards- och friluftsområde och till styrelse-

suppleanter omvälja Mats Magnusson och Tomas Samuelsson, samtliga på 1 ar.

Mötet beslutade att till valberedning omvälja Jan Pettersson, sammankallande,

och omvälja Mats Magnusson samt Irdne Jacobsson, samtliga på 1 år.

Övriga ärenden som hänskjutits till arsmötet:

a. Titl badplatsansvariga omvaldes på 1 år för Toholmens stora badplats och Lilla
badplats (nedanför den stora eken) Birgitta och Hans L Beeck och för Lugnets

badplats valdes Irdne Jacobsson samt för Klippans (dZir Älvkailsvagen slutar)

badplats Nina Strandberg, de båda sistnämnda nyvaldes pä I är.

b. Till sektionsansvariga valdes:
Sektion A (Toholmsområdet): Lotta Samuelsson, nyval på 1 år

Sektion B (Brudbergsområdet): Kent Holmström, omval pä | ät

Sektion C (Lugnetområdet): Denis Lindberg omval på I år

Övriga frågor:
1. Hans Ekström informerade om årets midsommarfirande: midsommarstången

kläs och reses på Toholmsängen som tidigare, men ringdansen ersätts på grund av

problemet med coronaviruset med gemensam picknick. Inbjudan till denna sätts

upp på områdets anslagstavlor.

2. Närmare uppgifter om vårt områdes sektioner och kontakter till de

sektionsansvariga sätts upp pävtra anslagstavlor. För övrigt uppmanades

medlemmarnaatttadel av all den nyttiga information som finns att läsa på

ft)reningens hemsida: www.angsviksff.org

3. LS informerade om att Fastighetsägarfrireningen också finns på Facebook.

LS tackade mötesordftiranden och sekreteraren med en vacker blomma.
Mötets ordförande tackade alla som infunnit sig denna soliga och ganska

vindstilla ftirmiddag, avslutade mötet kl. 11.20.
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Protokoll ftirt vid det extra ftireningssammanträdet i Ängsviks Fastighetsägarftirening (vilket
ersatte det ordinarie årsmötet till följd av covid-l9-viruset).

Ingarö, den24maj2020

Justeras:

protokollet:


