
Östra Ängsholmens friluftsförening 

Protokoll från årsmöte, 17 juni 2018.  
Plats:  Dansbanan på Ängsholmen 
Deltagare:  Ett 50-tal av föreningens medlemmar 

§ 1 Mötets öppnande. 
Ordförande Malin Mejenqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Val av ordförande för årsmötet. 
Till ordförande för mötet valdes Kent Malmström. 

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet. 
Till sekreterare för årsmötet valdes Magnus Johansson. 

§ 4 Fråga om kallelse till mötet behörigen skett. 
Besvarades av årsmötet med ja. 

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare. 
Till justerare och tillika rösträknare valdes Erik Wisterberg och Börje Hellberg. 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Malin Mejenqvist sammanfattade 2017 års verksamhetsberättelse (bifogas separat till 
detta protokoll). 

§ 7 Revisorernas berättelse. 
Revisionsberättelsen, som författats av föreningens revisorer Göran Larsson och 
Kristina Hellberg, lästes upp av Göran. 

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar, i 
enlighet med revisorernas rekommendation. 

§ 9 Beslut om arvode åt styrelse och nöjeskommitté. 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsens och nöjeskommitténs arvoden 
kvarstår som oförändrade. Det innebär fortsatt 1500 kronor vardera för de två arbets-
grupperna att dela på. Pengarna samlas på hög och nyttjas till social aktivitet vid väl 
valt tillfälle. 

§ 10 Val av ledamöter till styrelse och övriga funktioner 
Stämman valde utifrån förslag från valberedningen följande personer till följande 
funktioner: 

Styrelse 
Ordförande:   Malin Mejenqvist (omval 1 år) 
Kassör:   Tomas Carlsson (omval 2 år) 
Sekreterare:  Magnus Johansson (nyval 2 år) 
Ledamot:   Erik Wisterberg (omval 2 år) 



Ledamot:   Eva Höglund (nyval 2 år) 
Suppleant:  Maria Agnevik (nyval 1 år) 
Suppleant:   Staffan Rune (nyval 1 år) 

Revisor och revisorsuppleant 
Revisorer:  Göran Larsson (omval 1 år) 
  Kristina Hellberg (omval 1 år) 
Revisorssuppleant:  Sonny Nordmarck (nyval 1 år) 

Valberedning 
Susanne Lindblom (omval 1 år) 
Jan Karlsson (omval 1 år) 
   
Nöjeskommitté 
Carola Carlsson (nyval) 

 Ulrika Andersson (omval) 
 Malin Mejenqvist (omval) 
 Jenny Svanelid (omval) 

§ 11 Övriga Frågor från medlemmar och styrelse 
Flera övriga frågor togs upp för diskussion: 

• Sonny Nordmarck efterfrågade redovisning av föreningens ekonomiska 
tillgångar och resultat. Kassör Tomas Carlsson sammanfattade därvid att våra 
tillgångar vid utgången av räkenskapsåret 2017-2018 uppgår till 217.843 
kronor, medan resultatet landade på minus 27.787 kronor (av vilka 32.470 
kronor var kostnaden för att bygga gärdesgården runt festplatsen).  

• Kent Malmström, vår ende representant i Ängsholmens gemensamma 
vägförening, uppmanade alla som har möjlighet att delta i kommande söndags 
årsmöte för vägföreningen (anslaget på anslagstavlorna). Detta för att bevaka 
våra intressen och synpunkter på bland annat årsavgiftens storlek och 
framförallt på vad vi får ut av den. Kent redogjorde också för vilka prioriterade 
aktiviteter som för närvarande är på gång eller diskuteras inom vägföreningen.  

• Styrelsen tog upp ett antal punkter för information och diskussion. Man har 
bland annat ställt frågan till kommunen om bortforsling av sly, sand till 
badplatsen, tömning av soptunnorna vid badet och om vad som faktiskt ingår i 
serviceavgiften som medlemmarna betalar till kommunen. Det konstaterades 
allmänt att det inte är så lätt att få tag i rätt personer på kommunen som kan 
besvara och tillmötesgå våra olika frågor och krav. Ett konkret förslag som kom 
upp var att styrelsen undersöker och uppdaterar på hemsidan vilka 
kontaktuppgifter som gäller till kommunen för exempelvis bortforsling av 
nedfallna träd och vid vattenläckor. 

• I frågan om vatten/avlopp och friköp av tomter sammanfattade Erik Wisterberg 
kort senaste nytt från kommunen. Mer information, med hänvisning till 



kommunens beslutsunderlag, finns på vår hemsida. Styrelsens roll kommer 
fortsättningsvis begränsas till att löpande bevaka vad som händer i ärendet på 
kommunen - och när något nytt av betydelse inträffar informera om detta på 
hemsidan. 

   
• Malin Mejenqvist uppdaterade att hon har frågat Mestapiraterna om vi kan få 

tillgång till fler sjösättningskort. Dialogen har inte landat riktigt ännu, så den 
som har frågor eller synpunkter på hur det borde lösas praktiskt ombeds att ta 
kontakt direkt med Malin. 

• Tommy Andersson tog upp frågan om dansbanans fysiska skick. Den är i 
ganska akut behov av renovering, då flera trädetaljer har murknat. Utifrån 
dialog som Tommy har haft med en möjlig leverantör skulle det enligt dennes 
bedömning kosta sammanlagt runt 100.000 kronor att måla om allt trä, samt 
byta ut de delar som har murknat. Efter en del diskussion kunde mötet till att 
börja med enas om att vi alla vill ha dansbanan kvar! Vi enades också om att ge 
styrelsen i uppdrag att överväga flera anbud, för att kunna göra en bättre 
bedömning om vad som behöver åtgärdas och hur snabbt. 

§ 12 Mötets avslutande 
Mötesordförande Kent Malmström tackade för sig och lämnade över till föreningens 
ordförande Malin Mejenqvist att avsluta mötet. 

Vid protokollet: 
Magnus Johansson, mötessekreterare  Kent Malmström, mötesordförande 

Justeras: 
Erik Wisterberg    Börje Hellberg


