
Protokoll från årsmöte med Lungö Fastighetsägareförening 11 juli 2009 

 

1.  Årsmötets öppnande 

Per Edin hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

 

2.  Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Mötet har varit utlyst på Spruthuset, på Lungö Brygga och på hemsidan. Årsmötet ansåg 

därmed att mötet var stadgeenligt utlyst.   

 

3.  Godkännande av dagordning  

 Mötet godkände den utlysta dagordningen.  

 

4.  Val av årsmötesfunktionärer 

 Mötet valde på förslag Håkan Bergman som ordförande, Anki Holmstam som 

sekreterare samt Olle Persson och Werna Norlin som justerare tillika rösträknare.  

 

5.  Närvarolista 

 Närvarolista skickades runt (Bil 1). 

 

6.  Välkomnande av nya medlemmar i föreningen  

Tre nya medlemmar: Johan Edqvist, Katarina och Sven-Gunnar Nyberg samt Johan 

Silfversten-Bergman, hälsades välkomna till föreningen. 

 

7.  Verksamhetsberättelse 

 Ordförande gick igenom rubrikerna i verksamhetsberättelsen och gav sen ordet fritt. 

Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna (Bil 2).  

 

 

8.   Ekonomisk berättelse  

 Mötet beslutade godkänna den ekonomiska berättelsen och lade den till handlingarna 

(Bil 3). 



 

9.  Revisorernas berättelse  

 Den ekonomiska berättelsen lästes upp av revisor Monika Karlsson. Revisorerna har 

godkänt berättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen (Bil 4). 

 

10.  Fråga om ansvarsfrihet  

Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret.  

 

11.  Stadgeenliga val  

På valberedningens (Tommie Wiklund, Urban Wiklund och Kerstin Olsson) förslag 

valde årsmötet:  

 Ordförande: Per Edin för 1 år 

 Ordinarie ledamöter på 2 år: Håkan Bergman och Anki Holmstam  

 Suppleant på 2 år: Jonas Lundin 

Två ordinarie revisorer: Birgitta Bylund och Monika Karlsson.  

Två revisorssuppleanter: Laila Eriksson och Marja Wiklund 

Till valberedning utsåg stämman: Tommie Wiklund (sammankallande), Urban Wiklund 

och Kerstin Olsson. 

   

12.  Val av kommittéer och ansvariga 

Midsommaraktiviteter:  Göran Andersson och Tommie Wiklund.  

 Ansvarig för dansbanan: Lasse Wiklund.  

Bryggupptagning diskuterades. Jimmy Eriksson erbjöd sig att sköta iläggning och 

upptagning av bryggorna med placering på Lungösidan. Till bryggkommitté utsågs 

Göran Wiklund (ansvarig) och Jimmy Eriksson.  

 

Styrelsen fick även i uppdrag att se över bryggplatserna och problemet med stora båtar 

som tränger ut de mindre. Återkommer med förslag till åtgärd till nästa årsmöte. 

 

13.  Fester 2010 

 

Stämman beslutade att fortsätta med att lägga ut festerna på entreprenad då det fungerat 

bra i år. 



 

14.  Budget för kommande verksamhetsår  

 Mötet beslutade att godkänna förslaget till budget för kommande verksamhetsår. 

 

15.  Eventuella skrivelser och rapporter 

Kerstin Olsson föreslog att de som är intresserade kan stanna kvar en stund efter mötets 

avslut för att diskutera och höra om status för dragning av vägen vid Korvhamn.  

 

16.  Övriga frågor 

Från förra stämman: Eftersom det blir svårt att ordna det praktiskt och administrativt, så 

avslår styrelsen förslaget om inköp av båtvagn till föreningen. 

På förslag från Tommie Wiklund så beslutade stämman att beställa två containrar till 

nästa sommar. Styrelsen fick i uppdrag att administrera detta.  

På förslag från Tommie Wiklund så beslutade stämman att måla om dansbanan nästa 

sommar. Innebär att det blir två städdagar; en för målning och en för röjning av vägen.  

Ordförande informerade om att Per Granstrand vill lämna ansvaret för föreningens 

hemsida till någon efterträdare. Intresserade kan höra av sig till Per Edin. 

 

17. Årsmötets avslutande  

 Avslutningsvis så påminde ordförande om städdagen den 15 juli och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Håkan Bergman  Anki Holmstam 

 

 

Justeras 

 

 

Olle Persson   Werna Norlin 



 

 

 

Bilagor 

1. Närvarolista 

2. Verksamhetsberättelse 

3. Ekonomisk berättelse 

4. Revisionsberättelse 


