
 
PROTOKOLL FÖR LILLÄNGENS EGNAHEMSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2015  
Datum: 2015-08-29 
Plats: festtältet vid Lillängsplan  

1. Årsmötet öppnades av ordförande Mats Thörnelöf  
2. Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst  
3. Till ordf för mötet valdes Mats Thörnelöf o till sekreterare Anna Ahlsén-Hernek  
4. Mats Ahlsén och Anders Malmer valdes att justera dagens protokoll. 

5. Dagordningen för årsmötet fastställdes 

6. Verksamhetsberättelsen för 2014/2015 föredrogs och godkändes. Berättelsen 
lämnades ut i samband med kallelsen och finns också på hemsidan, lillangen.se . 
Kort sammandrag:  Styrelsen har bestått av ordf Mats Thörnelöf, vice ordf Rufus 
Ekberg, sekr Anna Ahlsén-Hernek och kassör Fredrik Öst. Styrelsen har haft 6 
protokollförda möten och den största frågan har varit Nacka kommuns planer att 
inom projektet ”Nacka bygger stad” bygga två bostadskvarter i Lillängsskogen.  

7. Resultat och balansräkning: Medlemsavgiften har varit 150 kr under året. Inget 
styrelsearvode har tagits ut .  Medlemsantalet har sjunkit dramatiskt - från 135 
betalande i fjol till 61 i år. Medlemstäckningen har sjunkit fr 84% till 38%, troligen 
för att inbetalningskort inte delades ut.  Det innebar att föreningen gjorde ett 
underskott det gångna räkenskapsåret på 3517 kr. Föreningens tillgångar uppgår 
till 52 110 kr.  För mer information om föreningens ekonomi se lillangen.se  

8. Revisionsberättelse. Revisor Raija Strömberg har funnit att föreningens 
räkenskaper är i god ordning. Hon tillstyrker att resultat och balansräkning per 30 
juni 2015 fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen 
bifogas årsmötesprotokollet på lillangen.se  

9. Ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret.  

10. Arvoden. Mötet beslutade att styrelsen kan ta ut arvode i form av en gemensam 
middag.  

11. Medlemsavgift. Mötet beslutade att årsavgiften för kommande verksamhetsår ska 
vara oförändrad, 150 kr per hushåll. Vi återgår till att dela ut inbetalningskort 
och påminner om att man fortfarande kan betala in medlemsavgiften för 
innevarande år. (PG 139314-9)  

12.   a) Till kassör valdes Tomas Holm  

13. Val av  
  a) Revisor valdes sittande, Raija Strömberg  
  b) Revisorsuppleant valdes sittande, Jenny Kölzow  
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14. Val av valberedning. Till valberedning valdes Mats Ahlsén och Kerstin Mattsson.  

15. Val av sektions- och aktivitetsansvariga 
      Fiskesektionen: Staffan Lund (omval)  
      Informationssektionen: Anders Malmer (nyval) Anders Wirström (omval)  
      Skogssektionen: Rikard Blom (omval)  
      Trafiksektionen: Leif Johannesson (omval)  
      Nacka bygger stad: Leif Johannesson (omval)  
      Bryggsektionen:  Karin Jakobsson (omval)  
       
Trivselaktiviteter:  
      Julmarknad/vinteraktivitet: Familjen Malmer  
      Valborgsbrasan: Vakant 
      Kräftskivan: Vakant 
      Lillängsloppet/familjedag: Ninetta Edelgren  

16. Förslag till verksamhetsplan för 2015/16. Utarbetas av nya styrelsen. Frågor att 
arbeta med blir bl a skogsröjning, Nacka bygger stad, bullerfrågan, mejllista för 
föreningens medlemmar.  

17. Förslag till budget för 2014/2015 utarbetas av nya styrelsen.  

18. Övriga frågor 
  a) Sten Andersson på Floravägen vill att styrelsen agerar ang översvämningarna i 
undergången vid Saltsjöbanan. Trafikgruppen tar sig an frågan o kontaktar 
kommunen. 
 b) Äppelmustardag lördag den 26 september kl 11 - 15. Välkommen till Parkvägen 4, 
där föreningens must-utustning finns, hos familjen Edelgren. Utrustningen kan också 
lånas hem.   

19. Mötet avslutat  

Protokoll upprättat av  

Anna Ahlsén-Hernek  

Justeras    Justeras  

Mats Ahlsén    Anders Malmer  


