
PROTOKOLL från LILLÄNGENS EGNAHEMSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 
2019 
24 aug, i festtältet på Lillängsplan 

1. Årsmötet öppnat av ordf Rufus Ekberg Österdahl 

2. Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst.

3. Till ordförande för mötet valdes Rufus Ekberg Österdahl och till sekreterare 
Anna Ahlsén-Hernek.

4. Kerstin Mattsson och Ann-Sofie Wennbrink valdes att justera protokollet.

5. Dagordningen för årsmötet fastställdes.

6. Verksamhetsberättelsen för 2018/2019 godkändes. Berättelsen lämnades ut till 
alla i samband med kallelsen och den kommer också att finnas tillgänglig på 
hemsidan lillangen.se .

7. Resultat och balansräkning: Medlemsavgiften har senaste året varit 200 kr. 105 
betalade i år, 21 färre än i fjol, en täckning på 65 %.  Intäkterna har varit lägre 
än förväntat men kostnaderna för trivsel har minskat och förväntade 
investeringar har uteblivit. Resultatet blev 4 555 kr vilket är över budget. 
Föreningens tillgångar uppgår till 68 682 kr. Se mer om ekonomin på 
lillangen.se 

8. Revisionsberättelse: Revisor Madeléne Jendeby har funnit att föreningens 
räkenskaper är i god ordning och tillstyrker att resultat- och balansräkning för 
2018/2019 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 
fortsatt ska vara 200 kr per hushåll. 

12. Val. a) till vice ordförande omvaldes Anders Edelsgren. b) till kassör omvaldes 
Tomas Holm, båda på två år. 

http://lillangen.se/
http://lillangen.se/


13. Revisorsval: Madeléne Jendeby valdes i fjol på två år, liksom revisorsuppleant 
Staffan Lund. 

14. Val av valberedning: Kerstin Mattsson, Christina Sandahl, Jörgen Sandahl. 

15. Val av sektions- och aktivitetsansvariga:  

*Informationssektionen: Anders Malmer, Elisabeth André Öhman, Ann-Sofie 
Wennbrink. 
*Fiskesektionen: Staffan Lund
*Bryggsektionen: Sune Gustafsson, Örjan Sandahl. 
*Skogssektionen: Leif Johannesson, Jacob Bjurström, Katarina Petrov, Martin 
Öhman. 
*Nacka bygger stad: Anders Edelsgren, Leif Johannesson, Ninetta Edelsgren, 
Christoffer Nääs. 
*Trafiksektionen: ingår också detta verksamhetsår i Nacka bygger stad. Ändras vid 
behov nästa årsmöte. 
*Julmarknad, valborg mm: se nedan 

16. Förslag till verksamhetsplan - uppdrogs åt styrelsen att utforma. 

17. Budgetförslaget antogs av årsmötet. 

18. Övriga frågor: 
*Grannsamverkan mot brott: Det behövs en person som kan vara sammankallande 
för de olika grupper som finns. Platsen är vakant. 

*2020 är det Fjällstigen och Parkvägen som har särskilt ansvar för kräftskivan. 

*Info om Nacka bygger stad: det blir ingen förskola i Lillängsskogen men nu vill 
Nacka kommun istället bygga på Järlavägen, norr om Fjällstigen. Vi har kontakt 
med den grupp i Storängen som bl a pga trafiken försöker stoppa det bygget.

*Bryggor och båtar: Diskuterades om föreningen ska köpa en roddbåt. Det finns 
dock många lillängsbor som gärna lånar ut sina båtar för tex kräftfiske - fråga via 
FB. 
Ny livboj har införskaffats till bryggan nedanför Terrassvägen, men det är skräpigt 
där och ganska slitet. Mötet uppdrog åt informationssektionen att göra en skylt på 
temat ”ta med dig skräpet hem”  och bryggsektionen planerar för gemensam 
städdag. 
Kanske behövs också en båtinventering - ligger många båtar längs stranden som 
verkar sakna ägare. Styrelsen tar med sig frågan. 

*Parkeringsfrågan: Det blir fler och fler som använder gatorna i Lillängen som 
infartsparkering.  Enligt kommunens lokala föreskrifter får fordon inte parkeras 
längre tid än 24 tim i följd på vardagar. 

*Mats Ahlsén avtackades för sitt mångåriga arbete i valberedningen. 



19. Årsmötet avslutat. 

Protokoll upprättat av 

Anna Ahlsén-Hernek / sekr 

Justeras 

Kerstin Mattsson Ann-Sofi Wennbrink 
 

Noterat utanför protokollet: 
Under kvällen kunde den medlem som vill göra en insats för föreningen göra en 
intresseanmälan på en särskild lista. Flera gjorde det och styrelsen och/el 
valberedningen kommer att kontakta följande: 

Paula Qviberg 
Oskar Schröder
Martin Öhman
Katarina Petrov
Inger Nordlund 


