
Lungö Fastighetsägarförening 

 

Protokoll från årsmöte 2018-07-14 

 

1. Per Edin öppnade årsmötet. 
 

2. Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Håkan Bergman.  
Till sekreterare valdes Göran Holmstam. 
Till justerare tillika rösträknare valdes Göran Wiklund och Göran Andersson. 
 

3. Årsmötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet ansågs vara utlyst enligt stadgarna. 
 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter justering av punkten om budget. 
 

5. Närvarolista 
Närvarolista skickades runt under mötet. 
 

6. Välkomnande av nya medlemmar i föreningen 
Inga nya medlemmar har tillkommit under året. 
 

7. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

8. Ekonomisk berättelse 
Styrelsen föredrog den ekonomiska berättelsen och den bifalldes av mötet.  
Värt att notera är att bidragen till de nya bryggorna har utbetalats under året och att 
föreningen inte behövde betala ränta för övergångslånet. 
  

9. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse redovisades. 
 

10. Frågan om ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

11. Stadgeenliga val 
Ordförande 
Valberedningens förslag Per Edin på 1 år 
Två ledamöter 
Valberedningens förslag Annika Persson på två år och Mats Sundström på två år 
En suppleant 
Valberedningens förslag Werna Norlin på två år 
Två revisorer 
Valberedningens förslag Håkan Bergman och Kristina Wiklund på 1 år 



Två revisorssuppleanter Valberedningens förslag Olle Persson och Laila Eriksson på 1 år 
Mötet beslutade tillstyrka samtliga av valberedningens förslag.  
Valberedning 
Mötets förslag Tommie Wiklund (sammankallande), Urban Wiklund och Kerstin Olsson. 
Samtliga förslag ovan bifalldes. 
 

12. Övriga val 
Festkommitté. Theres Lindberg och Viktoria Karlsson valdes. 
Kommitté för midsommaraftons familjeaktiviteter. Tommie Wiklund och Göran Andersson 
valdes. 
Ansvarig för dansbanan. Lars Wiklund valdes. 
Ansvarig för bryggorna. Mötet beslutade att lägga ansvaret för bryggorna hos styrelsen. 
 

13. Inkomna motioner eller skrivelser 
Styrelsen föreslår att årsavgiften höjs från 200 till 250 kr per hushåll. Förslaget bifalldes. 
 

14. Fråga om att slopa bidraget till postgången 
Med anledning av det svaga intresset för posthämtning så beslutade mötet att bidraget till 
postgången slopas.  
 

15. Arrendeavtal rörande landfästen till båtbryggorna 
Kempe vill formalisera nuvarande avtal till ett arrendeavtal med en årskostnad av 4500 kr för 
närvarande och en avtalstid på fem år med möjlighet till förlängning i tre år. Årsmötet 
godkände att avtalet tecknas.  
 

16. Beslut om vinterförvaring av de nya båtbryggorna 
Vid föregående årsmöte beslutades att på prov låta bryggorna ligga kvar över vintern och 
sedan göra utvärdering. Under den gångna vintern flyttades bryggorna ca tio meter, ingen 
åverkan skedde men det krävde en stor arbetsinsats av många frivilliga för att återställa 
bryggorna i ursprungligt läge. Styrelsen har därför tagit in offerter avseende vinterförvaring 
av bryggorna. Av de två inkomna svaren låg det lägsta budet på 20 000 kr (anbudsgivare Lagu 
AB). Offerten avser upptagning och uppläggning av bryggor och landgångar på land i Källan. 
För att klara denna årliga kostnad föreslår styrelsen att båtplatsavgiften höjs med 200 kr per 
år. Efter diskussion tillstyrkte årsmötet styrelsens förslag om upptagning och vinterförvaring 
av bryggor samt höjning av båtplatsavgiften.  
 

17. Budget för kommande verksamhetsår 
Styrelsens budgetförslag justeras upp på intäktssidan med höjningen av båtplatsavgiften på 
200 kr/år och plats. I och med denna justering godkände årsmötet framlagda budget för 
kommande verksamhetsår.  
  

18. Information kring allmän städdag onsdag 18 juli 2018 
Styrelsen informerade om årets städdag den 18 juli 2018, samling vid spruthuset kl. 10. 
Container för grovsopor placeras vid Lungö brygga 17-19 juli i år. 
Diskussion kring städning av dansbanan efter årets fester, som inte alltid fungerat bra. 
Årsmötet beslutade att styrelsen får hantera frågan vidare.  
 

19. Årsmötets avslutande 
Ordförande avslutade årsmötet.  



 
 
Vid protokollet 
 
 
Håkan Bergman Göran Holmstam 
Ordförande sekreterare 

 
 
 
Justeras: 
 

 
Göran Andersson Göran Wiklund 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


