
Mötesprotokoll Årsmöte med Lungö

Fastighetsägareförening 24 juli 2021

Datum & tid: 2021-07-24 11:00-13:00

Plats: Dansbanan på Lungön

1. Per Edin öppnade årsmötet

2. Val av årsmötesfunktionärer

a. Ordförande: Håkan Bergman

b. Sekreterare: Sven-Gunnar Nyberg

c. Två justerare tillika rösträknare: Lars Viklund, Marianne Silfversten

3. Årsmötets kallelse godkändes.

4. Årsmötets dagordning godkändes.

5. Närvarolista skickades för signering.

6. Två nya medlemmar och två har fallit ifrån, netto noll nya medlemmar.

7. Verksamhetsberättelse. P g a pandemin 2020-2021 redovisades

verksamhetsberättelse för både verksamhetsåren 2019-2021 och 2020-2021.

Båda godkändes.

8. Ekonomisk berättelse: P g a pandemin 2020-2021 redovisades två

resultaträkningar för verksamhetsåren 2019-2021 och 2020-202. Båda

godkändes. Inga balansräkningar redovisades, se punkt 9.

9. Revisorernas berättelse:

a. P g a troligt fel i ekonomiprogrammet gällande balansräkningen

redovisas endast resultaträkning för åren 2019-2021 och 2020-2021

men ingen balansräkning.

b. Styrelsen ska skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder och att korrekta
balansräkningar också bör göras tillgängliga för medlemmarna i någon
form.

c. Viktigt att notera är att revisorerna verifierat att de faktiska

förväntade tillgångarna finns på föreningens konton, det är endast

balansräkningen som är fel.

d. Revisorernas berättelse godkändes.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med tillägget att revisorernas påpekande

gällande balansräkningar i punkt 9 åtgärdas.

11. Stadgeenliga val

a. Per Edin valdes till ordförande på ett år.

b. Sven-Gunnar Nyberg och Johan Silfversten valdes till ledamöter i två

år.



c. Jonas Lundin valdes till suppleant för två år.

d. Håkan Bergman och Bertil Olsson valdes till revisorer och Laila

Eriksson samt Inger Vänglund valdes till revisorssuppleanter.

e. Tommie Wiklund (sammankallande), Kerstin Olsson samt Urban

Viklund valdes till valberedning.

12. Övriga val

i. Festkommite: Lena Berglund, Någon från familjen Salmen

(Susanne Salmen kontakt?), Fredrik Sundström

(sammankallande), Jesper Viklund, Madelene Bjerendal.

ii. Kommitte för midsommaraktiviteter: Tommie Wiklund och

Göran Andersson.

iii. Ansvarig för dansbanan: Lars Viklund

iv. Ansvarig för bryggorna: Styrelsen

13.Budget för kommande verksamhetsår 2021-2022 godkändes.

14. Motioner

a. Motion angående rivning av spruthuset: I stämman framfördes

argument för och emot ett bevarande av spruthuset. De som ansåg att

spruthuset ska vara kvar menar att det antingen ska rustas upp eller

ersättas med ett nytt motsvarande. Stämman beslöt efter votering

med resultatet sju röster för en rivning och åtta röster emot en rivning

att avslå motionen d v s att spruthuset ska vara kvar. Styrelsen har i

uppgift att utföra stämmans beslut.

b. Motion angående föreningens engagemang i kampen mot den invasiva

växten lupinen: Stämman biföll motionen och uppmanar

medlemmarna att bekämpa lupinen samt att styrelsen ordnar med

information ex via hemsida om viktigheten av arbetet och information

om hur den kan bekämpas.

c. Motion angående att föreningen tar initiativ till att Sandudden i

Sundhamn återställs till den strand den tidigare var. I stämman

framfördes att detta var en god ide men den ser det svårt att ta

initiativ till åtgärder på enskilda markägares fastigheter och därför

avslogs motionen. I stämman förekom en diskussion om att bilda en

frivillig arbetsgrupp med syfte att ta fram konkreta förslag gällande

förbättringar i miljön runt Sundhamnsviken och hur de kan

genomföras.

15. Inga övriga frågor.

16. Mötet avslutades.



Sven-Gunnar Nyberg (sekreterare)  Håkan Bergman (mötesordförande)

Lars Viklund (justerare) Marianne Silfversten (justerare)


