Östra Ängsholmens friluftsförening
Protokoll från årsmöte, 16 juni 2019
Plats:
Dansbanan på Ängsholmen
Deltagare: 65 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 Sonny Nordmarck.
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 Tommy Andersson och Kjell Ek.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Erik Wisterberg sammanfattade 2018 års verksamhetsberättelse (publiceras
tillsammans med protokoll på www.angsholmen.info).
7. Revisorernas berättelse.
Punkten inleddes med att kassör Tomas Carlsson sammanfattade det ekonomiska
läget under det gångna verksamhetsåret, utifrån resultat- och balansräkningen som
också hade delats ut till deltagarna i årsmötet. Därefter lästes revisionsberättelsen,
som författats av föreningens revisorer Göran Larsson och Kristina Hellberg, upp av
Kristina.
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 från föregående år. Det innebär 1500 kronor
vardera för de två arbetsgrupperna att dela på.
10. Val av ledamöter till styrelse och övriga funktioner.
Stämman fastställde utifrån förslag från valberedningen nyval och omval av följande
personer till följande funktioner:
Styrelse:
 Ordförande: Malin Mejenqvist (omval 2 år)
 Ledamot: Maria Agnevik (nyval 2 år)
 Suppleant: Staffan Rune (omval 1 år)
Revisorer och revisor suppleant:
 Göran Larsson (omval 1 år)
 Kristina Hellberg (omval 1 år)
 Revisorssuppleant: Sonny Nordmarck (omval 1 år)
Valberedning:
 Susanne Lindblom (omval 1 år)
 Jan Karlsson (omval 1 år)
Nöjeskommitté:
 Carola Carlsson (omval 1 år)
 Ulrika Andersson (omval 1 år)
 Malin Mejenqvist (omval 1 år)
 Jenny Svanelid (omval 1 år)

11. Övriga frågor från medlemmar och styrelse.
Malin Mejenqvist redogjorde för vad som ingår i den serviceavgift som föreningen
betalar till kommunen, vilket är underhåll av ledningar, sophämtning vid badet,
samt sommarvatten. Styrelsen framför också återkommande önskemål om mer
sand och en bajamaja till badplatsen, samt bortforsling av (och container för)
återstående sly som kommunen har huggit ned.
Kent Malmström, vår representant i Ängsholmens gemensamma vägförening,
uppmanade alla som har möjlighet att delta i kommande årsmöte för
vägföreningen (anslaget på anslagstavlorna).
Erik Wisterberg redogjorde för senaste nytt kring kommunens pågående
planprocess för Östra Ängsholmen. Aktuell information om detta finns att läsa på
kommunens hemsida, som också hänvisas till via vår förenings hemsida
www.angsholmen.info. Vad som är nytt och intressant i nuläget är att kommunen
planerar att budgetera en intäkt på 100 miljoner kronor för friköp av
medlemmarnas arrendetomter. Erik kontaktade kommunstyrelsens ordförande
Jimmy Jansson för att försöka bringa klarhet i det, varpå Jimmy Jansson svarade
att det är en schablonsumma som kommunen har räknat fram. Någon exakt
summa verkar inte vara huggen i sten och vi får helt enkelt avvakta och följa
utvecklingen.
12. Mötets avslutande
Mötesordförande Sonny Nordmarck avslutade formellt årsmötet och passade på att
tacka Malin Mejenqvist för den goda kakbuffé som hon så förtjänstfullt bakade och
bjöd alla deltagare på inför mötet.
Vid protokollet:
Magnus Johansson, mötessekreterare

Sonny Nordmarck, mötesordförande

Justeras av:
Tommy Andersson

Kjell Ek

