
Protokoll fört vid årsmöte på Mon i Lagnö-Vrångö samfällighetsförening 2015-04-18 

1. Mötet öppnas av vice ordförande Mats Carlsson. 

2. Till ordförande för årsmötet väljs Mats Carlsson. 

3. Till sekreterare för årsmötet väljs Ingemar Andersson. 

4. Till justerare väljs Anita Forslund och Thomas Wänström. 

5. Närvarolista upprättas, 29 medlemmar inkl styrelsen. Inga fullmakter presenteras 

6. Mötet anses behörigt utlyst. Annonser i NT och i Corren. Även på hemsidan har 

kallelse funnits. 

7. Dagordningen genomgås och godkänns. 

8. Ewa Strömbäck redogör för samfällighetens ekonomi. Vid årsskiftet hade 

samfälligheten en kassa på c:a 362.000kr. De tre sektionernas ekonomi visas. 

Marövägen gjorde ett resultat på 19.000kr och hade ett saldo på 39.000kr vid 

årsskiftet. Sektion 1 gjorde ett resultat på 7.600kr och hade 31.000kr i saldo. Sektion 2 

gjorde en förlust på 211.000kr och saldot var 292.000kr. Mötet fastställer bokslutet 

och överför överskott till ny räkning. 

9. Ordföranden läser upp verksamhetsberättelsen som godkänns av mötet. Carl-Inge 

Björk frågar varför inga skyltar satts upp vid våra bryggor, och Ingemar Andersson 

svarar att skyltarna visst är på plats. 

10. Carl-Inge Björk läser upp revisionsberättelsen som mötet godkänner. 

11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 

12. Av styrelse och revisorer får endast kassören ersättning. 

13. Ewa Strömbäck går igenom budgetförslaget för nästkommande år. Sektion 1, 

12.300kr, sektion 2, 407.000kr och sektion 3, 30.700kr. Styrelsen föreslår en 

oförändrad utdebitering för nästa år, vilket mötet godkänner. Total utdebitering 

301.200kr. Carl-Inge Björks tidigare påpekande om att det ska finnas ett tidigare 

beslut för att avsätta medel i en reparationsfond, resulterar i att årsmötet beslutar att 

upphäva det tidigare beslutet . Fastigheten med beteckning Vänsö 1:47 finns inte med 

i vår förteckning. Ewa har kontaktat Lantmäteriet, men ännu inte fått något svar. 

Mötet godkänner styrelsens förslag till budget. 

14. Val avstyrelse och suppleanter: 

Nils Nordenberg omval på 2. 

Ingemar Andersson omval på 2 år. 

Per Carlsson omval på 2 år. 



Fredric Mörner, Mats Carlsson och Ewa Strömbäck kvarstår 1 år. 

Fredric Mörner väljs till ordförande nästkommande år. 

Suppleanter: 

Claes-Börje Andersson omval på 2 år. 

Anna Wastesson och Mats Hansson kvarstår. 

Val av revisorer: 

Ingela Jung omval på 1 år. 

Carl-Inge Björk omval på 1 år. 

Revisorssuppleanter: 

Rune Nämberg omval på 1 år. 

Gun-Marie Södling omval på 1 år 

Val av valberedning: 

011e Helmersson sammankallande 

Eva Johansson. 

Carl-Inge Björk föreslår att fler fritidsfastighetsägare kan få ingå i styrelsen. 

Valberedningen ska beakta förslaget 

15. Det finns inga motioner inlämnade till mötet. 

16. Nils Nordenberg redogör för hur statsbidragen fördelas. Eftersom vi har fått c:a 

450.000 så kan vi nog inte räkna med att få mer under detta år. När det gäller beslut 

om ytbeläggning av Vrångövägen får styrelsen bemyndigande att hantera detta. Nils 

informerar även om hur vägarna klassas vad det gäller bidrag. Marja Hjerpe 

Magnusson tar upp frågor om Monvägens extra belastning nu under tiden som 

stugbyn byggs, med lastbilar och bussar mm. De boende utmed vägen vill ha en 

trafikräkning gjord under sommaren, en sådan kostar 12.000kr, men Nils förklarar att 

sådant bestämmer Trafikverket och inte vi själva. Fråga ställs om att ta ut extra 

slitageavgift av byggbolaget. Ordföranden förklarar att inga avgifter för slitage har 

tagits ut när andra har haft verksamheter som belastat vägen extra mycket. Det 

beslutas att ev. göra en trafikräkning och bedömning av extra vägslitage när stugbyn 

är färdig. Diskussion om andelstal för stugbyn. Ordföranden förklarar att det sker 

förrättning vid avstyckningen. 

Inlösen av mark för mötesplatser vid Monvägen ska göras. 

Styrelsen får besluta i frågor om Monvägen anser årsmötet. 

Styrelsen föreslår att beläggning ska ske på vändplanerna vid Vrångö, Mon och 

Lergraven, vilket också årsmötet beslutar. 



Ingemar Andersson 

ats Carlsson/, ordförande 

17. Årsmötet beslutar att höja årsavgiften för parkeringsplatser till 1.000kr vid Vrångö och 

Lergraven. 

18. Övriga frågor: 

Önskemål om vägbulor på Monvägen framförs. Styrelsen får i uppdrag att ta upp 

frågan. 

På fråga om parkeringsplats för servicebil svarar Ewa att sådan kommer att finnas 

både vid Vrångö och Lergraven. 

19. Årsmötesprotokollet ska finnas tillgängligt hos Ingemar Andersson på Lagnö och även 

vara utlagt på vår hemsida. 

20. Årsmötet beslutar att skicka en blomma till Fredric Mörner. 

21. Ordföranden förklarar årsmötet avslutat. 

Protokoll fört av  Justeras 

Anita Forslund 

Thomas Wänström 


