Mötesanteckningar Lungö Fastighetsägarförening
årsmöte 2017
Datum & tid: 2017-07-14 kl 11:00
Plats: Dansbanan, Sundhamn
1. Årsmötet öppnades av ordförande Per Edin
2. Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande: Håkan Bergman
b. Sekreterare: Sven-Gunnar Nyberg
c. Protokolljusterare och rösträknare: Monika Karlsson, Görgen
Persson
3. Kallelsen till årsmötet godkändes.
4. Dagordningen godkändes med tillägget att en punkt övriga frågor lades
in som punkt 18 och punkten årsmötets avslutande lades in som punkt
19.
5. Närvarolista skickades runt. Bifogas ej detta protokoll.
6. Tre nya medlemmar har registrerats och välkomnades, totalt är det nu
84 medlemmar.
7. Verksamhetsberättelsen redovisades och godkändes med tillägg för
den uppskattade brandskyddsdagen. Styrelsen fick en eloge för sitt
arbete vilket uppskattas av styrelsen.
8. Ekonomiska berättelsen redovisades och godkändes.
9. Revisionsberättelsen redovisades av revisorerna och ansvarsfrihet för
styrelsen föreslogs.
10.Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
11.Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
a. Ordförande: Per Edin valdes på ett år.
b. Ledamot: Sven-Gunnar Nyberg och Johan Silversten valdes på två
år.
c. Ledamotsuppleant: Jonas Lundin valdes på två år.
d. Revisorer: Håkan Bergman och Kristina Viklund valdes på ett år.
Ersättare Olle Persson och Laila Eriksson valdes på ett år.
e. Valberedning: Urban Viklund, Tommie Viklund och Kerstin Olsson
valdes på ett år.

12.Övriga val
a. Festkommite: Viktoria Karlsson, Therese Lindberg, Jimmy
Eriksson. Noteras är att ingen av de valda närvarade och att
önskemål finns att fler engagerar sig i festkommiten.
b. Midsommaraftonens familjeaktiviteter: Göran Andersson,
Tommie Viklund
c. Ansvarig för dansbanan: Lars Viklund
d. Ansvarig för drift av bryggorna: Eftersom de nya bryggorna
medför en annan drift- och underhållsplan som ännu inte är
beskriven fick styrelsen i uppdrag att utse bryggansvarig när en
ny drift- och underhållsplan finns framme.
13.Föreslagen budget för kommande verksamhetsår 2017-2018
godkändes.
14.Inga inkomna motioner eller skrivelser har inkommit.
15.Styrelsen redogjorde kring arbetet med de nya bryggorna och
finansieringen av dessa.
a. Huvuddelen av finansieringen är gjord via bidrag från kommunen
och EU/Länsstyrelsen. En mindre del är finansierad via
föreningens bryggkassa. För att lösa tillgång till likvida medel tills
att alla bidrag är utbetalda har en kredit på 180.000Kr med en
beräknad ränta på ca 3.000Kr tagits hos bryggleverantören.
Ordförande och Kassör kan för intresserade medlemmar
redogöra mer i detalj för kostnad och finansiering.
b. Det finns möjlighet att anskaffa bommar till de nya bryggorna för
att underlätta förtöjning. Hela kostnaden för detta tas av de
enskilda medlemmarna som är intresserade men ev upphandling
ska göras av eller i samråd med styrelsen. En separat nyhet läggs
ut på hemsidan för intresserade om detta alt att ett mail skickas
till svengunnar@gmail.com.
c. Några medlemmar redovisade problem med dåligt med plats vid
bryggorna. Mötet påminde om vad som gäller angående bredd
på båtarna och vad som gäller angående grundläggande krav på
förtöjning (fendrar, dubbla aktertampar mm)
16.Vinterförvaring av de nya bryggorna. Styrelsen redogjorde för två
alternativ av vinterförvaring, de ligger kvar på nuvarande plats med

befintlig förankring eller transporteras till mer skyddad plats.
Diskussion om för och nackdelar med alternativen redovisades av
medlemmarna. Mötet beslutade:
a. Efter handuppräckning/omröstning att bryggorna ska ligga kvar
på nuvarande plats med befintlig förankring kommande vinter
för utvärdering. Nytt beslut om fortsatt förvaring kommande år
tas på nästa årsmöte.
b. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en mer underbyggd
kostnadsuppskattning till nästa årsmöte angående alternativet
transport till mer skyddad plats.
c. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en mer underbyggd plan
gällande bryggavgifterna som täcker kommande
finansieringsbehov (underhåll, ev kostnader för vinterförvaring,
investering i nya bryggor mm).
17.Information om loppis 17/7 och städdag 19/7.
18.Övriga frågor
a. Monika Karlsson fick efter eget utmärkta förslag i uppdrag att
bjuda in någon kunnig person på ex Länsstyrelen till en dag för
alla intresserade för att få tips om vad som kan göras för att
bevara ett öppet landskap och ursprunglig flora och fauna.
19.Mötet avslutades
Sekreterare

Sven-Gunnar Nyberg
Justeras

Monika Karlsson

Görgen Persson

