
 

 
 

 

Lindö Villaägareförening (LVF). 
    Protokoll från 2018- års medlemsmöte den 

           19 mars 2018, NSK:s klubbhus i Lindö 

 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

Ordförande hälsade alla ca 30 närvarande medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet. 

Till ordförande och sekreterare för mötet valdes de sittande dvs. Johnny Dollerup och Johnny 

Nilsson. 

  

2.  Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare 

 

Till protokolljusterare och eventuella rösträknare valdes Maj-Britt och Lars Karlsson. 

 

3.     Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 

Årsmötet konstaterade att mötet blivit behörigt utlyst genom två annonstillfällen i 

lokalpressen (NT och Folkbladet) och lokalt uppsatta affischer. 

 

  

4.      Godkännande av dagordningen  

 

Föreslagen dagordning godkändes enhälligt. 

 

 

5.      Bokslut 2017 - budget för kommande året 

 

Gunilla Lindholm-Felten redovisade det ekonomiska utfallet för 2017. 

Föreningens tillgångar uppgick vid föregående årsskifte till 29.300:- kr. Årets 

intäkterna är 41.667:- kr., varav medlemsavgifterna utgör 23.400:- kr. 

Kostnaderna uppgick under 2017 till 34.581,50 kr, varför årets resultat uppgår till 

+ 7.085,50 kr. Den föreslagna budgeten ger ett balanserat resultat då LVF:s mål 

inte är att samla på överskott utan verksamheten skall tillfalla medlemmarna.. 

 

6.  Styrelse- och revisionsberättelser 

 

Ordföranden och sekreteraren redovisade LVF:s verksamhetsberättelse i generella 

termer. Olle Felten kompletterade med detaljer rörande utbyggnadsplanerna inom 

Lindö 2:1. Kommunens hantering av utbyggnadsplaneringen har turligt nog haft 

god hjälp av ”slumpen” som gjort att alla de tre senaste beslutstillfällen ägt rum  
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strax före semesterperioderna. Samma tur har Mark-och Miljödomstolen haft vars 

beslut att inte godkänna överklagandena togs precis före Jul-och Nyårshelgerna 

2016. Detta beslut överklagades också men avslogs sedan tidigt 2017 av Mark-och 

Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) efter 3 dagars överväganden vilket troligen är 

ett svårslaget rekord i juridisk processnabbhet. 

 

Ordförande redogjorde för kommunikationen och möte med kommunen 

(december 2017) avseende främst avsaknaden av restaurang i Lindö. Sekreteraren 

överlämnade vi mötet också foton på den för korta bommen vid 

sjösättningsnedfarten med kommentaren att kommunen inte nådde ända fram. 

 

Luc Gosso redovisade resultaten av samrådsmöten med Norrköpings hamn samt 

med E.ON., Kommunen och Länsstyrelsen avseende flugproblem i Lindö.  

 

Lars Eklund redogjorde för samråden med AgroEtanol angående störande lukt 

från processindustrin på Händelö. Han upplevde att det var en positiv stämning i 

kommunikationen mellan parterna. 

 

7.    Fråga om ansvarsfrihet 

 

Chlifford Gustavsson redovisade revisionsrapporten (se bilaga) varefter mötet 

enhälligt beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2017. 

 

 

8.    Beslut om arvoden för det kommande året 

 

I enlighet med beslut vid årsmötet för 2015 föreslås att inga styrelsearvoden skall 

utgå för 2018. 

 

 

9.    Ekonomi och beslut om årsavgift för kommande år  

 

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift med 200:- per hushåll.  Gunilla Lindholm-

Felten redogjorde för den föreslagna budgeten för 2018. Förväntade intäkter 

uppgår till ca 39.500:- kr och kostnaderna uppskattas till ca 26.300:- kr. Mötet 

antog föreslagen årsavgift och redovisad budget utan ändringar. 

 

10.    Val av ordförande i styrelsen för kommande år 

 

Valberedningen har föreslagit följande styrelsesammansättning för år 2017. 

 

Ordförande: Olle Felten (nyval på 1 år). 

 

11.    Val av övriga ord. ledamöter som är i tur att avgå 

 

Ledamöter på 2 år: Johnny Dollerup, Luc Gosso, Neil Yman och Mattias Olsson 

Tidigare vald på 2 år (2016): Gunilla Lindholm-Felten. 
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12.    Val av suppleanter på ett år 

 

Som suppleanter på 1 år valdes: Johnny Nilsson och Ola Linde’n (e-post: 

olaingemarlinden@gmail.com). 

 

Mötet beslutade enhälligt att anta Valberedningens förslag. 

 

 

13.   Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 

Chlifford Gustavsson valdes som revisor för ytterligare 1 år med Åke Thalinsson och Lars 

Eklund som suppleanter. 

 

 

14.    Val av valberedning 

 

Ordförande uttryckte sitt missnöje med att ingen kandiderat till att besätta valberedning och 

kommer därför att söka intressenter till dessa poster. Mötet beslutade att styrelsen inom sig 

tills vidare skall fullgöra Valberedningens uppgifter. 

 

 

15.    Styrelsens förslag inför våren 2018 

 

Styrelsen har för avsikt att arbeta vidare med Valborgsmässofirandet. Niel Yman framhöll 

behovet av att flera av medlemmarna engagerar sig särskilt som brandvakter under natten.  

 

 

16.    Motioner från medlemmar redovisning av tidigare samt nytillkomna 

 

Inga motioner har inkommit. Dock påpekanden om problem vid utfarten för boende mitt emot 

kvarteret ”Jagaren”, som av folkhumorn döpts till ”Uteserveringen”. 

 

 

 

17. Övriga ärenden som mötet beslutar att ta upp till behandling.  

 

     Ulf Jansson föreslog att LVF skulle söka samarbete med andra föreningar i Lindö/Berga  

     att om möjligt öka intresset för LVF och dess verksamhet. 
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18. Mötets avslutande   

 

Ordföranden tackade alla deltagare och förklarade att mötets inledande fas nu avslutats. 

Den andra delen av mötet består av en enkel buffe’ som levererats av ICA Maxi, Ingelsta. 

Under måltiden redogjorde kommuningenjör Jonas Sivervik och Karolina Lover för 

utbyggnads-planerna för Lindö 2:1. 

 

Mötets andra del avslutades ca 21.30 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

…………………………………. 

   Johnny Nilsson  Justeras: 

 

 

 

 

    …………………. ……………………… 

    Maj-Britt Karlsson Lars Karlsson 


