Årsmöte i Ljusterö Vatten- och fiskevårdsförening.
Protokoll – ordinarie årsstämma
Närvarande:Se punkt 7.
Kopia: Styrelsen. Alla medlemmar
Tid: 2012-05-26 kl. 14–15:30
Plats: Ängsviksvägen 11, 184 95 Ljusterö. :
1. Mötets öppnande. Björn Söderstedt öppnade den formella delen av mötet.
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
3. Val av mötesordförande. Björn Söderstedt valdes till ordförande för mötet.
4. Val av mötessekreterare. Eva Söderlund valdes till sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att med ordföranden justera mötesprotokollet.
Karin Söderlund och Sylvia Halling valdes att justera mötesprotokollet och vara rösträknare
vid behov.
6. Frågan om stämman behörigen utlysts. Konstaterades att stämman var behörigen utlyst.
7. Fastställande av röstlängd. Röstlängd upprättad,8 medlemmar närvarande.
Närvarande: Björn Söderstedt, Torbjörn Broström, Solveig Björkman, Sylvia Halling, Lars
Landemar, Jonas Rosenthal, Eva Söderlund, Karin Söderlund.
8. Föredragning av verksamhetsberättelsen. Björn Söderstedt föredrog årets
verksamhetsberättelse. Se bilaga 1:A. Årets medlemsantal uppgår till 165. Fler medlemmar
önskas.
9. Föredragning av ekonomirapport. Björn Söderstedt föredrog årets ekonomirapport. Se
bilaga 3.
10. Föredragning av revisorernas berättelse. Lars Landemar läste upp revisorernas rapport.
Revisorerna som tillstyrker och beviljar ansvarsfrihet. I samband med detta diskuteras om det
är möjligt att få en klumpsumma medlemsavgifter från varje berörd tomtägarförening.
Föreningarna skulle kunna betalar en viss summa för varje hushåll. Detta skulle förenkla
administrationen och stärka ekonomin. Torbjörn tar upp frågan på årsmötet för Ängsviks
tomtägarförening. Björn tar upp frågan med de olika ordförandena i respektive
tomtägarförening.
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11. Frågan om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
12. Motioner till stämman. Inga motioner hade lämnats.
13. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgift för kommande verksamhetsår.
Solveig Björkman redovisade styrelsens förslag till budget för 2012. 21.650kr finns i dag på
kontot. Inga obetalda fakturor finns. Styrelsen föreslog att årsavgiften är oförändrad. Se bilaga
3.
Verksamhetsplan för 2012 innebär att fortsätta med vattenprovtagning som tidigare i Ösby
och Marumsfjärden. Vattenprover 2011 se bilaga 1. För att förbättra syrehalterna i vattnet
finns samnordiskt projekt som pumpar syrerikt vatten från ytskiktet till bottennära skikt. Se
bilaga 4: Nya projekt som påverkar Ljusterös vattenmiljö. Diskussion och undersökning pg.
om möjligheter för att hyra en sådan pump som skulle kunna placeras i Marumsviken, samt
vilka kostnader det skulle innebära. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och
årsavgifter bifölls enhälligt.
14. Val av styrelseledamöter. Björn Söderstedt omvaldes som ordförande på 2 år. Styrelse
ledamot saknas . Ingen kandidat finns, varför posten tillsvidare är vaccant.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. Förslag att sittande revisorer och
revisorssuppleanter omväljs. Bifölls med acklamation.
16. Val av valberedning. Förslag att Lars Landemar omväljs och ersättare utses för Harry Nee.
17. Meddelande om var protokoll och stämmohandlingar finns tillgängliga senast 14 dagar
efter årsmöte. Dessa kommer att läggas upp på föreningens hemsida, www.ljusterokanal.se
samt finns att läsa i original hos Eva Söderlund, Ängsviksvägen 11, 184 95 Ljusterö.
18. Övriga frågor. Lars Landemar redogjorde för sina möten med Österåkers kommun. Se
Bilaga 2. Kommunen är positivt inställd till projektet att muddra upp kanalen mellan
Ösbyviken och Arnöviken. Den gamla bron (Strömsbron) skall bevaras och renoveras.
Kommunens undersökning visar en skattad kostnad för projektet på ca 7 milj, kronor. Varav
ca 2 milj. Kr för den bro som måste byggas över landsvägen, och som ska bekostas av
vägverket om projektet blir av. Kommunen kan inte bekosta projektet utan pengar behöver
sökas hos jordbruksverket och ev. EU. Den 31/5 är det ett nytt möte med Österåkers kommun
där besked om framtida planering och vägverkets syn på projektet förhoppningsvis kan
komma. Till det mötet kommer Torbjörn Broström och Sture Olsson att närvara som
föreningens representanter.
19. Mötet avslutas. Björn avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.
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