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Genomfördes på distans via Teams, den 22 april 2021, kl. 19.00. 
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1. Årsmötet öppnas 

Lars Lööf välkomnar till mötet och vi hoppas detta är det sista årsmötet vi behöver ha på 

distansformer till följd av Covid. Informerar kort om de tekniska förutsättningarna och regler för det 

digitala mötet. 

2. Val av ordförande för mötet. 

Förslag och val av sittande Lars Lööf. 

3. Val av sekreterare för mötet 

Förslag och val av Daniel Sörlöv. 

4. Val av justerare av årsmötets protokoll 

Gunnar Fagerstedt, och Karolina Levinson föreslogs och valdes medelst acklamation. 

5. Frågan om mötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar (8 dagar före sammanträdet) 

Frågan är med ja besvarad medelst acklamation. 

6. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen har ändrats genom att punkt 12a tillförts efter kallelsen. 

Mötet godkänner dagordningen. 

Mötet tillfrågas om övriga frågor finnes. Inga övriga frågor noterades. 

7. Fastställande av röstlängden (Betalande medlemmar 2020) 

Närvarande 21 medlemmar. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 (Bifogad) 

Lars Lööf redovisar de viktigaste punkterna i den utskickade verksamhetsberättelsen. Inga frågor 

framställs. Mötet beslutar att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

9. Finansiell rapport och balansräkning (Bifogad) 

Kassören har fått sent förhinder och Lars Lööf går igenom Resultat och Balansräkningen. 

10. Revisorernas rapport (Bifogad) 

Under föregående år har revisorerna genomför tre granskningar med anledning av extra årsmöte 

och årsmötet. Pär Hedlund läser upp revisionen. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
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12. Behandling av inkomna motioner 

12a. Förslag om stadgar 

Lars Lööf läser motionen, och motionären Tomas Koepke kompletterar. Daniel Sörlöv 

kompletterar om styrelsen redan påbörjade arbete och styrelsens förslag att tillstyrka den 

inkomna motionen. 

Mötet beslutar bifall och uppgiften åläggs styrelsen. 

13. Beslut om 

13a. Årsavgift för medlemskap i Mörtnäs Fastighetsägareförening (600 SEK) 

Styrelsen föreslår att det skall vara oförändrat, 600 sek. 

Årsmötet bifaller. 

13b Årsavgift för hyra av badhytt 

Styrelsen föreslår att det skall vara oförändrat, 750 sek. 

Årsmötet bifaller. 

14. Beslut om arvode för styrelsen och för revisorerna 

Styrelsens arvode föreslås till 20000 + sociala avgifter, att dela. Revisorerna föreslås 1500+sociala 

avgifter vardera. Årsmötet bifaller arvode enligt styrelsens förslag. 

15. Val av styrelse för år 2020. Fem styrelsemedlemmar och två suppleanter. 

Förslag av styrelse presenteras av Lars Lööf. Till val av Daniel Sörlöv till Ordförande på 2 år. Förslag 

till ledamöter Johan Sahlin, omval 2 år samt nyval av Pia Skagerberg och Andreas von Kaern också på 

2 år och suppleant Gunnar Fagerstedt nyval 1 år. 

Kandidaterna presenterar sig för mötet. 

Mötet bifaller förslaget genom acklamation. 

16. Val av revisorer för år 2020. Två revisorer och en revisorssuppleant. 

Till revisorer föreslås Kalle Wöhlk och Pär Hedlund. 

Mötet bifaller förslaget genom acklamation. 

17. Val av valkommitté 

Till valkommitté föreslås Tomas Blomberg. 

Mötet bifaller förslaget genom acklamation. 
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18. Övriga frågor 

Midsommarfirande tillsammans med Mörtnäs IF diskuterades och Andreas von Kern berättade att 

planen är att förverkliga detta igen. Valborgsfirandet diskuterades också kort där det meddelades att 

detta inte kommer genomföras till följd av smittläget. 

Daniel Sörlöv berättade kortfattat om sina tankar för föreningens framtida mål och tankar. 

Lars Lööf redovisade i större detalj kring stranden och dess förvaltning, badhytter, skadegörelse och 

nya gungställningar. Inbrott i stugan och dess skick redovisades kortfattat. 

19. Mötets avslutande 

Lars Lööf tackade för god närvaro trots digitalt möte, tackade den avgående styrelsen och den 

lyckönskade den tillträdande styrelsen och nya ordföranden. 
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1. Årsmötet öppnas 


Lars Lööf välkomnar till mötet och vi hoppas detta är det sista årsmötet vi behöver ha på 


distansformer till följd av Covid. Informerar kort om de tekniska förutsättningarna och regler för det 


digitala mötet. 


2. Val av ordförande för mötet. 


Förslag och val av sittande Lars Lööf. 


3. Val av sekreterare för mötet 


Förslag och val av Daniel Sörlöv. 


4. Val av justerare av årsmötets protokoll 


Gunnar Fagerstedt, och Karolina Levinson föreslogs och valdes medelst acklamation. 


5. Frågan om mötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar (8 dagar före sammanträdet) 


Frågan är med ja besvarad medelst acklamation. 


6. Godkännande av dagordningen 


Dagordningen har ändrats genom att punkt 12a tillförts efter kallelsen. 


Mötet godkänner dagordningen. 


Mötet tillfrågas om övriga frågor finnes. Inga övriga frågor noterades. 


7. Fastställande av röstlängden (Betalande medlemmar 2020) 


Närvarande 21 medlemmar. 


8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 (Bifogad) 


Lars Lööf redovisar de viktigaste punkterna i den utskickade verksamhetsberättelsen. Inga frågor 


framställs. Mötet beslutar att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 


9. Finansiell rapport och balansräkning (Bifogad) 


Kassören har fått sent förhinder och Lars Lööf går igenom Resultat och Balansräkningen. 


10. Revisorernas rapport (Bifogad) 


Under föregående år har revisorerna genomför tre granskningar med anledning av extra årsmöte 


och årsmötet. Pär Hedlund läser upp revisionen. 


11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 


Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
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12. Behandling av inkomna motioner 


12a. Förslag om stadgar 


Lars Lööf läser motionen, och motionären Tomas Koepke kompletterar. Daniel Sörlöv 


kompletterar om styrelsen redan påbörjade arbete och styrelsens förslag att tillstyrka den 


inkomna motionen. 


Mötet beslutar bifall och uppgiften åläggs styrelsen. 


13. Beslut om 


13a. Årsavgift för medlemskap i Mörtnäs Fastighetsägareförening (600 SEK) 


Styrelsen föreslår att det skall vara oförändrat, 600 sek. 


Årsmötet bifaller. 


13b Årsavgift för hyra av badhytt 


Styrelsen föreslår att det skall vara oförändrat, 750 sek. 


Årsmötet bifaller. 


14. Beslut om arvode för styrelsen och för revisorerna 


Styrelsens arvode föreslås till 20000 + sociala avgifter, att dela. Revisorerna föreslås 1500+sociala 


avgifter vardera. Årsmötet bifaller arvode enligt styrelsens förslag. 


15. Val av styrelse för år 2020. Fem styrelsemedlemmar och två suppleanter. 


Förslag av styrelse presenteras av Lars Lööf. Till val av Daniel Sörlöv till Ordförande på 2 år. Förslag 


till ledamöter Johan Sahlin, omval 2 år samt nyval av Pia Skagerberg och Andreas von Kaern också på 


2 år och suppleant Gunnar Fagerstedt nyval 1 år. 


Kandidaterna presenterar sig för mötet. 


Mötet bifaller förslaget genom acklamation. 


16. Val av revisorer för år 2020. Två revisorer och en revisorssuppleant. 


Till revisorer föreslås Kalle Wöhlk och Pär Hedlund. 


Mötet bifaller förslaget genom acklamation. 


17. Val av valkommitté 


Till valkommitté föreslås Tomas Blomberg. 


Mötet bifaller förslaget genom acklamation. 
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18. Övriga frågor 


Midsommarfirande tillsammans med Mörtnäs IF diskuterades och Andreas von Kern berättade att 


planen är att förverkliga detta igen. Valborgsfirandet diskuterades också kort där det meddelades att 


detta inte kommer genomföras till följd av smittläget. 


Daniel Sörlöv berättade kortfattat om sina tankar för föreningens framtida mål och tankar. 


Lars Lööf redovisade i större detalj kring stranden och dess förvaltning, badhytter, skadegörelse och 


nya gungställningar. Inbrott i stugan och dess skick redovisades kortfattat. 


19. Mötets avslutande 


Lars Lööf tackade för god närvaro trots digitalt möte, tackade den avgående styrelsen och den 


lyckönskade den tillträdande styrelsen och nya ordföranden. 
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