
PROTOKOLL FRÅN LILLÄNGENS EGNAHEMSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2018 
25 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. Anders Österlund och Mats Ahlsén valdes att justera dagens protokoll.  

5. Dagordningen för årsmötet fastställdes.

6. Verksamhetsberättelsen för 2017/2018 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 . Ett 
särskilt omnämnande gick till Anders Edelsgren som uppvaktades med blommor för 
sitt engagemang ndg planerna på en förskola i Lillängsskogen. 

7. Resultat och balansräkning: Medlemsavgiften har varit 150 kr under året. Det var 126 
betalade hushåll, (9 fler än i fjol) en täckning på 78%. Föreningen har haft ökade 
kostnader på trivselkontot (årsmöte, valborg osv) samt gjort investeringar i  verktyg 
(slipmaskin och lövblås) samt en ny brygga. Föreningen gjorde därför ett underskott, 
resultatet för året uppgick till -7841 kr.  Föreningens tillgångar uppgår till 64 126 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 2017/2018 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 
höjas med 50 kr, till 200  kr per hushåll. 

12. Val. a) till ordförande valdes Rufus Ekberg Österdahl (omval 2 år), b) till sekreterare 
valdes Anna Ahlsén-Hernek(omval 2 år) 

13. Till revisor valdes Madeleine Jendeby (nyval 2 år) Till revisorsuppleant valdes Staffan 
Lund (nyval 2 år) 
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14. Val av valberedning: Kerstin Mattsson, Christina Sandahl och Mats Ahlsén, som under 
året har fritt mandat att välja in fler personer. 

15. Val av sektions- och aktivitetsansvariga: 
Informationssektionen: Anders Malmer och Monika Rudin 
Nacka bygger stad : Anders Edelsgren, Leif Johannesson, Ninetta Edelsgren,         
Christoffer Nääs, som efterlyser fler som vill engagera sig i frågan! 
Trafiksektionen: går tillfälligt in i projekt Lillängsskogen. Varaktighet beslutas av nästa 
årsmöte. 
Skogssektionen: Leif Johannesson, Jakob Bjurström 
Bryggsektionen: Sune Gustafsson och Örjan Sandahl
Fiskesektionen: Staffan Lund 
       
16. Förslaget till verksamhetsplan antogs med tillägget ” Aktiviteter för att bevara 
Lillängsskogen samt bevaka, följa och informera om vad som händer inom ”Nacka bygger 
stad ”” 

17. Budgetförslaget antogs av årsmötet. 

18. Övriga frågor. 
a)Råttorna. Sten Arvidsson informerade via brev t årsmötet att han har kontaktat 
kommunen som ger klartecken till att lägga fallfrukt i bruna tunnan.
b)Fotbollsplanen vid Lillängsvägen blev förstörd när tunga maskiner ställdes där medan 
Terrassvägen grävdes upp. Nu återställs planen och Dag Kättström på Lillängsvägen 
erbjöd sig att hålla kontakt med kommunen om hur. c) Anders Österlund beskrev arbetet 
inom nätverket Rädda Järlasjön. Nacka kommun vill göra en dagvattendamm i Kyrkviken 
istället för att t ex leda dagvattnet i en tunnel till Svindersvik. Läs mer på Rädda Järlasjöns 
FB!  d) Anders Edelsgren informerade om förskolebygget i LIllängsskogen: 140 
samrådsyttranden kom in, de flesta negativa till ett förskolebygge. Anders E berättade 
också hur han vallat politiker i skogen för att visa byggets konsekvenser. På 
nacka.se/lillangen svarar kommunens planarkitekt på en del frågor som har ställts. 
Styrelsen fortsätter att informera om processen kring förskolebygget via FB och 
lillangen.se  

19. Årsmötet avslutades. 

Protokoll upprättat av 

Anna Ahlsén-Hernek /sekr

Justeras 

Anders Österlund Mats Ahlsén 
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