
PROTOKOLL 
 

fört vid Linanäs Villaägareförenings årsmöte på Granliden söndagen den 2 juli 2017. 

 

 

1. Stämmans öppnas 

Ordförande Christer Bergheden hälsar alla välkomna till årets stämma och förklarar 

stämman öppnad. 

 

2. Godkännande av Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

3. Val av ordförande för stämman  

Till mötesordförande väljs enligt valberedningens förslag Kent Nilsson, som tackar 

stämman för förtroendet. 

 

4. Val av sekreterare för stämman 

Leif Muhr väljs till sekreterare för stämman. 

 

5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  

Rita Eklund och Hans Lundholm väljs att justera protokollet. 

 

6. Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna 

Stämman har utlysts genom kallelse per post till medlemmarna utskickad mer än två 

veckor innan stämman.  

Stämman beslutar  

att utlysningen skett stadgeenligt. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse har sänts ut med kallelsen.  

Stämman beslutar  

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig på årsmötet. 

Beslutas 

att godkänna resultat- och balansräkningen. 

 

9 Revisorernas berättelse   

 Stämmoordföranden föredrar revisorernas berättelse. 

Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer balans- och resultaträkningarna samt 

föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under 

räkenskapsåret 2016–2017.  

Beslutas 

att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.  

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutar 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2015–2016.  

 

 

 

 

 



11.  Framställan från styrelsen eller inkomna motioner från medlemmar 

a  Framställning från styrelsen om arvodering för omhändertagande av skadedjur 

och döda eller skadade djur. 

Stämman beslutade ett bifalla styrelsen förslag att arvodera Lennart Öberg 

motsvarande 13,4 % av prisbasbeloppet + moms vilket totalt blir ca 7 500 kr/år.  

 

b. Motion 1. Fråga om att tillsätta en förutsättningslös utredning om miljön i Linanäs 

och förslag till förbättringar.  

 

Göran Thingwall redogjorde för bakgrunden till motionen. Belastningen inför problem 

för de boende i området. Kommunen har ett planprogram för Ljusterö men tycker inte 

att man följer den för den skärgårdsmiljö som Ljusterö utgör. 

 

Många inlägg och synpunkter om utveckling i Linanäs. Vissa är för utvecklingen och 

tycker att det är bra med utbud av restauranger och affär. Andra tycker att det har blivit 

för mycket trafik och ståhej runt hamnen.  

Debatt också om bilar och bussar verkligen behöver köra enda ner till hamnen. Lilla 

badets vara eller icke vara. Åsikterna går isär.  

 

Linanäs Villaägeraförening har en tät dialog med kommunen och trafikverket om miljön 

i Linanäs. Göran Thingwall tycker att man inte gjort tillräckligt.  

 

Votering begärd om det ska tillsättas en separat utredning i form av en arbetsgrupp i 

Villaägareföring enligt motionens förslag.  

 

Stämman beslutade att motionen avslås efter votering, 22 röster mot förslaget och 11 

var för.  

 

12. Firande av Valborgsmässoafton och Midsommarafton – arbetsinsatser 

Christer Bergheden tackar Lennart Öberg, Börje Brottman, Ingvar Laxvik och Åsa 

Burman Laxvik med Linanäs Sommarkör för väl genomfört valborgsfirandet samt de 

som hämtade ris och lövade midsommarstången. Evonne Svärd och hennes medhjälpare 

tackas också för mycket uppskattat midsommarfirande. 

 

13. Årsavgift för föreningen 

Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift, d.v.s. 250 kronor. 

Årsmötet beslutar att bifalla förslaget. 

 

14. Fastställande av ersättning till styrelsen 

Styrelsen föreslår att ingen ersättning ska utgå till styrelse och revisorer.  

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

15. Val av tre styrelseledamöter på två år 

 Valberedningens förslag presenteras av stämmoordföranden.  

 

Beslut 

att i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter på två år välja: 

 Lennart Öberg (omval)    

 Johan Silvmark (nyval)  

 

 

 

 

 



16. Val av tre styrelsesuppleanter på ett år  

Beslutas 

att i enlighet med valberedningens förslag till styrelsesuppleanter på ett år välja:  

 Börje Brottman (omval)  

  Åsa Åhman (nyval) 

 Lars Wiberg (nyval) 

 

17.    Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år 

Beslutas 

att i enlighet med valberedningens förslag till revisorer på ett år välja: 

 Birgitta Tidqvist (omval)  
 Kent Nilsson (omval) och 

 David Hvid (nyval) som revisorssuppleant på ett år 

 

18. Val av valberedning  

Nuvarande valberedning utgörs av Gudrun Franzén och Lars Björk. 

 Beslutas 

att Mats Löfström (nyval) och Marie Ljustermo (nyval) väljs till valberedning på ett år 

med Mats Löfström som sammankallande. 

 

19.     Övriga frågor 

 

 a Önskemål om att ha ljudanläggning på nästa årstämma. 

Styrelsen tar till sig önskemålet 

 

 b Andres Rocabado tog upp önskemål om att anlägga lekplats vid 

allmänningen vid Sommarvägen.  

Styrelsen tar upp frågan med kommunen.  

 

20. Avslutning 

 Stämmoordförande Kent Nilsson förklarar mötet avslutat.  

 

 Linanäs 2017-07-10 

 

  

       

 

 Leif Muhr 

 sekreterare 

 

Justeras:           

   

        

  

 

 Kent Nilsson       Rita Eklund          Hans Lundholm 

 stämmoordförande           

            


