
 
Östra Ängsholmens friluftsförening  
Protokoll från årsmöte, 1 augusti 2020 
  
Plats: Dansbanan på Ängsholmen  
Deltagare: 30 av föreningens medlemmar  
 
1. Mötets öppnande.  
Ordförande Malin Mejenqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
2. Val av ordförande för årsmötet.  
Till ordförande för årsmötet 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 Eva Höglund och Imre Kovacs.  
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret  
Erik Wisterberg sammanfattade 2019 års verksamhetsberättelse, som omfattar perioden 
20190501-20200430. Verksamhetsberättelsen delades också ut till mötesdeltagarna och 
publiceras efter mötet tillsammans med protokoll på www.angsholmen.info.  
 
Under den här punkten blev det en del frågor kring status på kommunens planprocess för 
Östra Ängsholmen. Styrelsen förtydligade här att vi bevakar processen löpande och 
uppdaterar med senaste nytt på föreningens hemsida. Utöver detta förhåller sig styrelsen 
neutral till de olika preferenser som föreningens medlemmar kan ha kring de åtgärder och 
alternativ som kommunen utreder och planerar att genomföra. När kommunen så småningom 
kommer igång med detaljplaneprocessen för området så sker också samråd med föreningen, 
vilket innebär att vi då kommer ha större möjlighet att i dialog påverka utvecklingen. 
 
7. Revisorernas berättelse.  
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Göran Larsson, som rekommenderade årsmötet att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.  
 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.  
Årsmötet beviljande styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, i enlighet med 
revisorernas rekommendation.  
 
  

http://www.angsholmen.info/


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 omval eller nyval av följande 
personer till följande funktioner:  
 
Styrelse:  

• Ledamot: Erik Wisterberg - omval 2 år 
• Ledamot: Magnus Johansson - omval 2 år 
• Ledamot: Tomas Carlsson - omval 2 år 
• Suppleant: Staffan Rune - omval 1 år 
• Suppleant: Eva Höglund – omval 1 år 

 
Revisorer och revisor suppleant:  

• Revisor: Göran Larsson – omval 1 år 
• Revisor: Kristina Hellberg – omval 1 år 
• Revisorssuppleant: Sonny Nordmarck – omval 1 år 

 
Valberedning:  

• Susanne Lindblom – omval 1 år 
• Anneli Fall – nyval 1 år 

 
Nöjeskommitté:  

• Ulrika Andersson – omval 1 år 
• Malin Mejenqvist – omval 1 år 
• Jenny Svanelid – omval 1 år 
• Anneli Fall – nyval 1 år 

 
  



11. Övriga frågor från medlemmar och styrelse.  
Inför årsmötet var tre frågor föranmälda och avhandlades i denna ordning: 
 

1. Anneli Welin väckte fråga om hur vi säkerställer återkommande röjning av sly utanför 
de enskilda tomtgränserna, så att bilar kan ta sig in, ut och förbi på områdets vägar på 
ett trafiksäkert sätt. Diskussion följde och årsmötets mening var att kommunen i 
egenskap av markägare bör ta ett aktivare ansvar för att slyröja de allmänna ytorna, 
medan varje tomtinnehavare i enlighet med arrendeavtalet samtidigt också har ansvar 
att röja häckar och sly på sin tomt enligt kommunens gällande föreskrifter. 
Diskussionen utvidgades till att handla om föreningens pågående diskussioner med 
kommunen om behov av återkommande slyröjning på hela området. Styrelsen 
redogjorde för hur kontakterna med kommunen går i den frågan och i andra frågor 
kring skötsel av området. 

 
Följande beslut togs av mötet för att komma vidare i ärendet: 
 

• Styrelsen kommer att maila ut en förfrågan till medlemmarna, där man får ange 
om man i anslutning till sin tomt (på allmän yta) ser behov av ytterligare 
slyröjning från kommunens sida, för att förbättra trafiksäkerheten. Carola Carlsson 
och Anneli Welin kommer sedan att vara behjälpliga med att göra en ytterligare 
inventering av området för att komplettera underlaget till styrelsen. 
 

• Med hjälp av sammanställningen ovan kommer styrelsen i nästa steg författa en 
skrivelse till kommunen, med konkreta förslag på var sly bör röjas för att 
säkerställa en tillräckligt hög trafiksäkerhet på området. I samma skrivelse 
kommer styrelsen också ställa frågan vad kommunen som ansvarig väghållare 
avser göra för att skapa en framkomlig och säker trafik- och parkeringssituation 
vid Skabbenbadet.  
 

2. Daniel Aurell tog upp de övergripande konsekvenserna av att Skabbenbadet nu är 
kommunalt, vilket innebär fler besökare och fler utmaningar kring parkering och 
nedskräpning. Mötets diskussioner kring denna punkt landade i att vi inkluderar frågan 
om parkeringssituationen i skrivelsen till kommunen enligt punkten ovan. I övrigt 
förtydligade styrelsen här vad nuvarande överenskommelse med kommunen i fråga 
om skötsel och ekonomisk ersättning till föreningen innebär. 
 

3. Mila Hamberg föreslog att styrelsen upprättar en digital lista på alla arbetsuppgifter 
som behöver utföras på området. På så sätt kan medlemmar som inte kan delta på 
exempelvis städdagar få möjlighet att erbjuda sig hjälpa till med enskilda 
underhållsinsatser och att vi överhuvudtaget får bättre översikt över vad som behöver 
göras. Bra idé, tyckte årsmötet. Styrelsen återkommer med en utvecklad version av det 
som är dagens gräsklippningslista. 
 

Utöver de föranmälda ärendena förs på önskemål av Tommy Andersson här till protokollet att 
årsmötet beviljar nedtagning av tallar vid Skabbenbadet, vilket kommunen sedan tidigare har 
beviljat i dialog med föreningen. 



 
Punkten avslutades med att kassör Maria Agnevik redogjorde kort för det ekonomiska utfallet 
för det gångna verksamhetsåret. Resultat/Balansräkning publiceras också på 
www.angsholmen.info efter mötet. 
 
 
12. Mötets avslutande  
Mötesordförande Sonny Nordmarck avslutade formellt årsmötet och framförde 
medlemmarnas gemensamma tack till Malin Mejenqvist för det goda kaffebröd som hon 
bakade och bjöd alla deltagare på inför mötet.  
 
Underskrifter: 
 
Magnus Johansson, mötessekreterare  
 
 
 
 
 
Sonny Nordmarck, mötesordförande  
 
 
 
 
 
Justeras av:  
 
Eva Höglund     Imre Kovacs 

http://www.angsholmen.info/

