
PROTOKOLL FÖR LILLÄNGENS EGNAHEMSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2017 
26 aug, i festtältet vid Lillängsplan 

1. Årsmötet öppnat av ordf Rufus Ekberg Österdahl 

2. Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst.

3. Till ordf för mötet valdes Rufus Ekberg Österdal och till sekreterare Anna Ahlsén-
Hernek .

4. Mats Ahlsén och Annika Ström-Melin valdes att justera dagens protokoll.  

5. Dagordningen för årsmötet fastställdes.

6. Verksamhetsberättelsen för 2016/2017 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. Medlemsantalet sjönk något efter förra årets uppgång, nu 
117 betalade hushåll, en täckning på 73% . Föreningen gjorde därmed ett överskott på 
5 976 kr. Föreningens tillgångar uppgår till 71 968 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 2016/2017 fastställs och 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret .

10. Arvoden. Styrelsen har inte tagit ut något arvode under året. Årsmötet beslutade att 
arvodet ska vara 0 kr även kommande verksamhetsår. 

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

12. Val. a) till ledamot/vice ordf valdes Anders Edelsgren, (nyval 2 år) b) till kassör valdes 
Tomas Holm (omval 2 år) 

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

14. Val av valberedning: Christoffer Näs (nyval) Mats Ahlsén, Kerstin Mattsson och 
Christina Sandahl (omval). 
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15. Val av sektions- och aktivitetsansvariga: 
      Informationssektionen: Anders Malmer och Monika Rudin (websidan) 
      Trafiksektionen: Vakant 
      Nacka bygger stad: Leif Johannesson och Ninetta Edelsgren 
      Skogssektionen: Leif Johannesson 
      Bryggsektionen: Sune Gustafsson och Kerstin Mattsson 
      Fiskesektionen: Staffan Lund 
      Julaktivitet: vakant 
      Valborg: vakant 
      Kräftskivan: Floravägen, Ättestupsvägen och Östra och Västra Lillvägen

16. Verksamhetsplan: Ordinarie aktiviteter planeras kommande verksamhetsår, dvs 
julaktivitet, valborgsbrasa, kräftskiva. Vissa frågetecken finns förstås eftersom det just nu 
inte finns frivilliga varken till julaktiviteten eller valborgselden. 

17. Budget. Utöver styrelsens budgetförslag beslutade årsmötet att föreningen budgeterar 
5 000 kr för att reparera bryggan vid Järla sjöväg och bryggan nedanför Terrassvägen. 

18. Övriga frågor. 
a)Råttorna. Många har fått råttor i sina trädgårdar. Sten Arvidsson har skrivit till föreningen 
för att uppmärksamma problemet och flera andra på årsmötet vittnade om samma sak. 
Flera medlemmar har också kontaktat Nacka kommun men någon  råttsanering i 
kommunal regi i Lillängen är inte aktuellt.  Vi får själva hålla efter råttorna med fällor osv. 
b)Förskolan i Lillängsskogen. Några medlemmar har på eget initiativ gjort en protestlista 
som samlat 1398 namn och är inlämnad till kommunen. Även Ninetta Edelsgren har 
kontaktat kommunen och ställt frågor om den planerade förskolan. Kommunen kommer att 
hålla ett informationsmöte senare i år eller i vinter. Föreningen fortsätter att bevaka frågan 
och Ninetta Edelsgren förstärker NBS-gruppen med särskilt öga på förskolefrågan. 
c)Båda bryggorna behöver repareras. Här erbjöd sig Sune Gustafsson att fixa med 
bryggan vid Järla Sjöväg och Kerstin Mattsson att ta ansvar för bryggan nedanför 
Terrasvägen.  
d) Tidigare under mötet diskuterades bästa sätten att informera föreningsmedlemmarna. 
Årsmötets mening är att fortlöpande uppdateringar  behövs på både Facebook och 
föreningens hemsida, lillangen.se   Monika Rudin erbjöd sig att ta över ansvaret för att 
uppdatera hemsidan.
d) Information: Föredrag om Lillängen 80 år, den 5 oktober i Skurustugan. Anders 
Österlund berättar o visar bilder (Nacka Hembygdsförening)

19. Mötet avslutat. 

Protokoll upprättat av 

Anna Ahlsén-Hernek 

Justeras 

Annika Ström-Melin Mats Ahlsén 
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