
Protokoll för vid 

Årsstämma - Sjöängens brygga 

Datum för stämma 28 april 2013 

Tid och plats kl 15.00 vid Bryggan 

Närvarande tillika röstlängd 

Tove Madsen Ordförande Jeanette och Stefan Grundström 

Nina Wahlberg Viktor Drvota 

Roland Svensson Åsa Thunman (del av tid) 

Erika Edman Robert Fredriksson 

Lars Abrahamsson 

Agenda 

1. 	 Val av ordförande för stämman. 
Till ordförande för stämman valdes Tove Madsen, 

2. 	Val av protokollförare. 
Till protokollförare för stämman valdes Nina Wahlberg. 

3. 	 Val av justeringsman. 
Till justeringsman valdes Erika Edman. 

4. 	 Frågan om stämman utlysts i behörig ordning. 
Stämman är utlyst 3 v före mötet och därmed i behörig ordning . 

5. 	Fastställande av röstlängd. 
Röstlängd upprättades. 

6. 	Styrelsens redovisningshandlingar. 
Styrelsen redovisar årsberättelse samt räkenskaper. 
Handlingarna godkändes av stämman. 

7. 	Revisionsberättelse. 
Revisorerna redovisar ingen revisionsberättelse före mötet. 

8. 	 Frågan om fastställande av balansräkning och resultaträkning. 
Stämman godkände styrelsens resultat och balansräkning. 



9. 	 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Beslut i anledning av förenings vinst eller förlust. 
Styrelsen föreslår att vinsten disponeras på föreningens konto. 
Stämman godkände förslaget. 

11. FaststäUande av avgifter. 
Styrelsen föreslo9 oförändrade avgifter för 2013. 
Stämman godkände förslaget. 

12. Bestämmande av arvode t ill styrelseledamöter och revisorer. 
Styrelsen föreslog att inget arvode ska utgår för styrelseledamöter och 
revisorer. 
Stämman godkände förslaget. 

13. Inkomna motioner. 
A) Förslag om inbjudan till gemensam båtiläggning. 
Stämman biföll förslaget och beslutade att ordföranden inbjuder alla 
medlemmar via mejl till gemensam båtiläggning den 19/5. 

14.Val av nya styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen fördelar 
styrelseposterna sig sinsemellan. 
Stämman omvalde Tove Madsen till ordförande på 1 år. 
Stämman omvalde övriga ledamöter enligt; 
Stefan Grundström 1 år 
Lars Abrahamsson 1 år 
Viktor Drvota 1 år 
Björn Green 1 år 

15. Val av valberedning. 
Stämman omvalde Tina Zilling till valberedning. 

16. Val av ny revisor och revisorssuppleant. 
Stämman valde Asa Rådbo samt Asa Thunman till revisor respektive 
revisorsuppleant på 1 år. 

17. Övriga ärenden. 
Ordföranden informerade om att kontakt tagits med Huddinge kommun i syfte 
att i samarbete med kommunen anlägga tillfartsväg mellan bryggan och 
Sjöängsvägen. Kommunen har utlovat att en 3 m bred grusad väg kommer att 
anläggas samt att i anslutning till vägen även anlägga en promenadstig ut till 
udden öster om bryggan. På udden kommer en parkbänk att sättas upp. 
Arbetet samordnas med de vägarbeten som nu pågår i området. Kommunen 
kommer att bekosta och genomföra arbetet. 

18. Avslut av mötet. 
Ordföranden avslutade mötet och stämman passade på att tacka ordföranden 
och övriga styrelsen för väl utfört uppdrag under 2012. Mötet avslutades med 
gemensam fikastund. 



Vid protokollet 

Nina Wahlberg Erika Edman 


