
  Årsstämma   Ängsholmens   Samfällighet   2020   06   21  

 

 

Närvarande   på   årsmötet   var   11   personer   varav   7   från   styrelsen,   Malin   Söderroos,   Camilla   Lindskog,  
Christina   Thomé,   Kristina   Hellberg,   Sonny   Nordmark,   Kent   Malmström   samt   Erik   Lindskog.  

Frånvarande:   Ingemar   Stålberg,   Anders   Stomvall   och   Hans-Olov   Söderkvist.  

 

1. Malin   Söderroos   öppnade   mötet   och   hälsade   alla   välkomna.  
 

2. Som   mötets   ordförande   valdes   sittande,   Malin   Söderroos.  
 

3. Som   sekreterare   valdes   Christina   Thomé.  
 

4. Som   protokollets   justeringsmän   valdes   Malin   Mejenqvist   och   Kent   Malmström.  
 

5. Mötet   ansågs   behörigt   kallat   av   stämman.  
 

6. Malin   läste   upp   styrelsens   berättelse   för   2019.   Revisor   Sonny   Nordmark   läste   och   redogjorde  
för   revisionen,   som   var   utan   anmärkning.  
 

7. Stämman   beviljade   styrelsen   ansvarsfrihet   för   det   gångna   året.  
 

8. En   motion   från   Patrik   Lidenskog   Tjädervägen   68   har   inkommit   där   han   önskar   ett   farthinder  
utanför   sin   tomt.   Patrik   har   fått   skriftligt   svar   samt   ett   farthinder   har   placerats   ut   enligt  
önskemål.   
 

9. Malin   Söderroos   redogjorde   för   asfalteringen   av   Ugglestigen   och   Traststigen.   Dessa   två   vägar  
skall   kompletteras   med   stödkanter.   
 

10. Ersättningen   till   styrelsen   blir   oförändrad   för   2020.   Ordförande,   kassör   och   sekreterare   i  
styrelsen   har   3 000   kr   i   fast   arvode   per   år.   Suppleanterna   har   1 500   kr   per   år   i   fast   arvode   per  
år.   Revisorerna   och   Valberedarna   har   fast   arvode   på   400   kr   per   år.   Därefter   har   alla   ovan  
nämnda   250   kr   per   möte   de   deltar   på.   
 

11. Val   av   styrelseledamöter   2020   –   2021  
Ordförande   Malin   Söderroos   (1   år   kvar)  
Kassör   Camilla   Lindskog   (omval   2   år)  
Sekreterare   Christina   Thomé   (omval   2   år)  
Suppleant   Malin   Mejenqvist   (nyval   1   år)  
Suppleant   Jan   Lund   (nyval   1   år)  
 

12. Val   av   revisorer   och   revisorssuppleant   2020   –   2021  
Revisor   Kristina   Hellberg   (ett   år   kvar)  
Revisor   Sonny   Nordmark   (omval   2   år)  
Revisorssuppleant   Hans-Olov   Söderkvist   (omval   1   år)  



13. Val   av   valberedare   2020   –   2021  
Valberedare   Anders   Stomvall   (omval   1   år)  
Valberedare   Erik   Lindskog   (omval   1   år)  
 

14. Kassören   gick   igenom   utgifts-   och   inkomststat/Ekonomisk   sammanställning   i   form   av   utfall   för  
2019   samt   Budget   för   2020   vilken   fastställdes   av   stämman.   Debiteringslängden   blir   som  
tidigare   fastställd   till   1   200   kr   för   fast   boende   och   840   kr   för   ej   fast   boende   och   näringsidkare  
2 400   kr.   Ängsholmen   har   för   närvarande   100   fast   boende   och   140   fritidsboende   samt   2  
näringsidkare.  
 

15. Malin   Söderroos   tog   upp   fakturan   från   Mälby   på   57 500   kr   avseende   vägavgift.   Denna   är   ej  
betald   eftersom   vi   inte   fått   svar   på   våra   frågor   om   en   tydlig   specifikation   av   den   stora  
höjningen   från   11 500   kr.   Alla   deltagare   på   mötet   samt   Ängsholmens   styrelse   var   eniga   om   att  
inte   betala   fakturan.  
 

16. Klagomål   på   parkerade   bilar   längs   Tjädervägen   samt   uppfarten   från   badet   på   Järpvägen   under  
sommaren.   Busksly   vid   påfarten   från   Skarvvägen   till   Mälbyvägen   bör   tas   bort.  
 

17. Stämmans   protokoll   kommer   att   finnas   på   anslagstavlorna   i   området   samt   på   hemsidan  
Angsholmen.info.  
 

18. Mötet   avslutades.  
  

  

  

 

Vid   protokollet: Ordförande:   

______________________________ ________________________________  

Christina   Thomé Malin   Söderroos  

 

 

Justerat   av:  

 

_______________________________ ________________________________  

Malin   Mejenqvist                                                 Kent   Malmström  

 

 

 


