Protokoll vid årsmöte Karsholms Bryggförening
Tid och plats
10 juni 2017 kl 11.00 – ca 12.00 Karsholms Brygga
Närvarande
Alla närvarande medlemmar markerade sin närvaro alternativt har fullmakt lämnats, bilaga 1.
Karolina Renhed hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 1 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Göran Lagerström till mötesordförande.
§ 2 Val av sekreterare
Årsmötet beslutade att välja Anki Hedberg till mötessekreterare.
§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet
Alla närvarande medlemmar markerade sin närvaro alternativt har fullmakt lämnats, bilaga 1.
§ 5 Val av en justeringsman tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande
justera protokollet
Årsmötet beslutade att välja Hans Christian Hedberg att justera protokollet tillika rösträknare.
§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet beslutade att mötet utlysts på rätt sätt.
§ 6 Godkännande av dagordning
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2016, bilaga 2.
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§ 8 Revisionsberättelse
Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen, bilaga 3.
Bengt Lindemalm efterfrågar tydligare och mer ingående information om föreningens
ekonomi. Styrelsen kommer att besvara frågan under § 11.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10 Inkomna ärenden
Motion 1: Britta Kasholm Tengve: Önskemål att bänkar placeras ut vid stigen. Tre bänkar är
placerade utefter stigen från Brittas äng och fram till vägskälet och i överenskommelse med
markägarna.
Motion 2: Maud Nilsson: Önskemål att medlemmar över 80 år befrias från att medverka på
arbetsdag.
Styrelsen avstyrker motionen med förtydligande att för en medlemsfastighet kan vem som
helst i familjen eller en granne bidra. Det behöver inte vara fysiskt arbete och det behöver inte
genomföras den bestämda arbetsdagen. Det kan, efter samråd med styrelsen/arbetsgruppen,
vara andra uppgifter som gagnar föreningen.
Årsmötet 2016 beslutade att avslå motionen och beslutade om en fortsatt, årlig arbetsinsats för
underhåll och förbättringar om 8 timmar per medlem. Arbetsinsatsen behöver inte bestå i
fysiskt arbete och behöver heller inte utföras på en bestämd arbetsdag. Styrelsen och de
berörd medlem beslutar tillsammans om lämplig lösning.
Maud Nilsson reserverar sig mot beslutet.
§ 11 Verksamhets- och underhållsplan med budget
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och underhållsplan med budget, bilaga 4.
På fråga av Bengt Lindemalm (§ 8) meddelar styrelsen att byggnadsprojektet nu är avslutat
och en ekonomisk sammanställning över projektet därigenom kommer att kunna presenteras
för medlemmarna.
Vidare meddelar styrelsen att för kommande år kommer sedvanliga resultat- och
balansredovisningar att upprättas och presenteras på årsmötet.
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§ 12 Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutar om en årsavgift för år 2017 om 300 kronor per medlem. Senaste datum för
betalning av årsavgiften meddelas separat.
§ 13 Val av styrelse
Årsmötet beslutade att enligt valberedningens förslag välja om sittande styrelse:
Karolina Renhed, Hans Christian Hedberg, Göran Lagerström och Anders Sandahl som
ledamöter på två år samt Elisabeth Lidén och Britta Kasholm Tengve som suppleanter på två
år. Fredrik Delsinger, ledamot, omvaldes vid årsmötet 2016 på två år.
§ 14 Val av revisor
Årsmötet beslutade att välja om Ozan Sunar till revisor.
§ 15 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja om Cecilia Hörnell Sunar och Rikard Tidala till valberedning.
§ 16 Mötets avslutande
Mötesdeltagare förslog att ”Ett varmt och innerligt tack för det arbete som gjorts.” ska föras
till protokollet vilket unisont beslutades.
Mötesordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

................................
Vid protokollet
/Anki Hedberg/

................................
Justerare
/H C Hedberg/

................................
Mötesordförande
/Göran Lagerström/

UNDERTECKNAT I ORIGINAL
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Övrig information/diskussion:
A. Vid angöring av småbåtsbryggan när Waxholmsbåten kommer; vänta med angöring
till båten åkt och svallet avtagit. Pollare och fast förtöjningstamp finns nu på bryggan.
B. Två svarta lånekärror är inköpa. Använd dem gärna men lämna tillbaks dem direkt
efter användandet.
C. Alla som önskar får gärna ta av det överblivna virket och den tallved som finns invid
vänthuset. (Det tryckimpregnerade virket ska dock sparas för framtida behov och
lagras under vänthuset.)
D. Lars Nordström framför önskemål att det under den mörka årstiden ska finnas en
ficklampa på bryggan att användas för signalering till W-båten. Göran åtar sig att
åtgärda detta.
E. Karin Ljungemyr blir föreningens bibliotekarie och ansvarar för ”bokbytarhyllan”.
Tips! Tänk på att när du vill lämna böcker, välj utifrån ”Kan jag rekommendera denna
bok?”. Karin har föreningens fulla förtroende att hålla vårt ”ö-bibliotek på hög nivå”.
F. Ozan Sunar informerade om ett femårigt projekt som drivs tillsammans med
Jordbruksverket för att återställa gammal betesmark på fastigheten 1:11. Gångstigar
kan därigenom komma att gå igenom beteshagar, så som också nämndes vid förra
årsmötet. Från vänthuset till vägkorset kommer emellertid stigen, genom fast
stängsling, att vara helt avskild från beteshagen. Där behov finns för att korsa
beteshagen kommer grindar att sättas upp till berörda fastigheter.
G. Ozan Sunar informerar om att medlemmarna gärna kan ta flis i rimliga mängder från
stora den flishögen.
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