
PROTOKOLL FÖR LILLÄNGENS EGNAHEMSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2016 
27 aug 2016, i festtältet vid Lillängsplan 

1. Årsmötet öppnat av ordf Mats Thörnelöf.

2. Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst.

3. Till ordf för mötet valdes Mats Thörnelöf och till sekreterare Anna Ahlsén-Hernek .

4. Anders Malmer och Sune Gustafsson valdes att justera dagens protokoll.  

5. Dagordningen för årsmötet fastställdes.

6. Verksamhetsberättelsen för 2015/2016 föredrogs och godkändes. Berättelsen 
lämnades ut till alla i samband med kallelsen, ett antal utskrivna ex delades ut under 
årsmötet och den kommer också att finnas tillgänglig på hemsidan, lillangen.se 

7. Resultat och balansräkning: Medlemsavgiften har varit 150 kr under året, inget 
styrelsearvode har tagits ut. Medlemstäckningen ökade igen efter förra årets nedgång, 
nu 135 betalade hushåll, en täckning på 84% (troligen för att vi lämnat med 
inbetalningskort i informationsfoldern och inte enbart pg-nummer).  Föreningen gjorde 
därmed ett överskott på 13 731 kr. Föreningens tillgångar uppgår till 65 992 kr. För mer 
information om föreningens ekonomi se hemsidan, lillangen.se

8. Revisionsberättelse. Revisor Raija Strömberg har funnit att föreningens räkenskaper är 
i god ordning och tillstyrker att resultat- och balansräkning för 2015/2016 fastställs och 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas årsmötesprotokollet 
på lillangen.se

9. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret .

10. Arvoden. Styrelsen har inte tagit ut något arvode under året. Årsmötet fattade inget 
nytt beslut i frågan.  

11. Medlemsavgift. Mötet beslutade att årsavgiften för kommande verksamhetsår ska vara 
oförändrad, dvs 150 kr per hushåll. 

12. Val. a) till ordförande valdes Rufus Ekberg Österdahl  (2 år nyval)  b) till vice ordf 
valdes Mats Thörnelöf (1år nyval) c) till sekr Anna Ahlsén-Hernek (2 år omval)  d) till 
styrelsesuppleant valdes Carola Godin (2 år, nyval) 

13. Till revisor valdes Raija Strömberg, sittande.                                                                
Till revisorsuppleant valdes Carola Godin, nyval. 

14. Val av valberedning: Mats Ahlsén, Kerstin Mattsson och Christina Sandahl omvaldes. 
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15. Val av sektions- och aktivitetsansvariga: 
      Informationssektionen: Anders Malmer 
      Trafiksektionen: Leif Johannesson, Kjell Sjögren 
      Nacka bygger stad: Leif Johannesson 
      Skogssektionen: Rickard Blom 
      Bryggsektionen: Karin Jakobsson 
      Fiskesektionen: Staffan Lund 
      Julaktivitet: Fam Rambe
      Valborg: vakant 
      Kräftskivan: vakant, se nästa punkt! 

15 a) Kräftskivan: Valberedningen föreslår att Lillängen delas upp i fem områden som i tur      
och ordning ansvarar för kräftskivan. Årsmötet antog förslaget. Lottning avgjorde att det 
nästa år blir Terassvägen/Gränsvägen som ansvarar för kräftskivan. 

16. Verksamhetsplan: Ordinarie aktiviteter planeras kommande verksamhetsår, dvs 
julaktivitet, valborgsbrasa, kräftskiva. Dock vissa frågetecken för valborgsfirandet eftersom 
brandkåren meddelat att de inte längre lånar ut slang. Styrelsen utreder. 

17. Budget. Styrelsen föreslår att föreningen budgeterar 15 000 kr för ny brygga vid Järla 
sjöväg. Styrelsen föreslår också inrättandet av en verktygsfond: vi köper efter hand större 
verktyg (t ex motorsåg) som placeras hos en verktygsvärd och kan användas av alla i 
föreningen. Mötet föreslog att föreningen köper in ett extra tält till orkestern i samband med 
kräftskivan. 
Årsmötet antog budgetförslagen. 

18. Övriga frågor. a) Lillängsskogen: Inger Nordlund föreslår en fristående grupp som kan 
arbeta med frågan inför detaljplanen som väntas nästa höst. Inger kallas till nästa 
styrelsemöte. 
b) Åsa Österdahl berättade att hon hittat två stora högar med eternit i skogen. Att dumpa 
eternit i naturen är ett miljöbrott!  Åsa har bett Nacka kommun ta hand om eterniten och 
sanera. 
c) Äppelmustardag. Föreningens äppelmustare finns hos Anders och Ninetta Edelsgren, 
Parkvägen 4. Välkommen dit att musta lördagen den 17 sept kl 11 - 15, eller att låna hem 
mustapparaten när du vill. 

19. Mötet avslutat. 

Protokoll upprättat av 

Anna Ahlsén-Hernek 

Justeras 

Anders Malmer Sune Gustafsson 


