
 
 
 

 

                  
 
 

Protokoll från Lingarö Intresseförenings årsmöte 2022-07-10 
 

1. Styrelsens ordföranden Janne Skoglund hälsade alla välkomna, och var glad över den 
goda uppslutningen. 

2. Mötet hade blivit behörigen utlyst. 
3. Janne Skoglund valdes till mötets ordförande, Kjell Sigerud till sekreterare, Marika 

Kroppegård och Johanna Sundqvist till justerare. 
4. Den förelagda dagordningen antogs av mötet. 
5. Verksamhetsberättelsen redovisades av ordföranden, som särskilt apostroferade 

renoveringen av stora salen i Lingarögården. En renovering som utförts av Vicky och 
Lovisa med familjer. 

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet med acklamation. 
7. Föreningens ekonomi är god trots uppvisat minusresultat, vilket helt härrör från 

slutbetalningen av lånet i Sparbanken. (I skrivande stund har föreningen likvida 
tillgångar på över 200 000 kr.) 

8. Årsmötet diskuterade ett förslag att restaurera Bastsjön. Det beslutades att styrelsen får i 
uppdrag att utreda frågan, bl a genom kontakt md länsstyrelsen och kommunens 
fiskevårdskonsulenter. 

9. Lingarögården skall målas av en professionell aktör. Det krävs dock frivilliga insatser för 
att bodarna och bagarstugan ska få en liknande uppfräschning.  

10. Valberedningens (Jan Kroppegårds) förslag till ny styrelse, där samtliga väljs på två år. 
Årsmötet utsåg följande styrelse enligt lagt förslag: 

a/ Ordförande – Janne Skoglund  
b/ Sekreterare – Kjell Sigerud 
c/ Kassör – Barbro Nilsson 
d/ Ledamöter – Carina Tegfors, Andreas Westlund, Rickard Wiksten och Oskar 
Wilhelmsson  
e/ IT-ansvarig – Rickard Wiksten 
f/ Bokningsansvarig – Eva Skoglund och Mimmi Jonsson 
g/ Aktivitetskommittén – Marika Kroppegård, Victoria Johansson Platt, Eva Skoglund, 
Jana Runnfors och Johanna Sundqvist  

11. Revisor – Gerd Larsson, ett år 
12. Valberedningen utgörs av Jan Kroppegård  

 
 

 



13. Beslut om företrädare gentemot Hälsinglands Sparbank. Årsmötet beslutar att följande 
personer får: Företräda föreningen enligt Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare – 
Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell 
förening gentemot Hälsinglands Sparbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, 
som fullmaktsgivare – Företräda enligt ovan var för sig – Janne Skoglund och Barbro 
Nilsson. 

14. Vindskyddet på Sågudden har brunnit ner. Årsmötet ansåg, att den insats som gjorts efter 
branden för att ordna en grillplats för sommaren är exemplarisk, kanske t o m så bra att 
den bör permanentas. Samfälligheten och föreningen får samråda om vad som eventuellt 
skall göras framöver.  En skyddad plats för veden bör dock skapas, kanske ett snedtak 
från båtklubbens hus.  

15. Anslag skall sättas upp för att förhindra att ris deponeras för tidigt på kasen. Inte före 15 
augusti ansågs lämpligt inför Lyskvällen. 

16. Badplatsen och vassen kom åter upp. Ordföranden menar att den bör skötas av dem som 
nyttjar den. Så sker också idag vad gäller marken. Vassen kan bekämpas med den röjsåg 
för vass, som för föreningen äger, och som finns hos Janne Skoglund. 

17. Vissa medlemmar betalar medlemsavgiften först när de avser att hyra Lingarögården, 
och inser vilken prisskillnad som finns mellan medlem och icke-medlem. Årsmötet 
beslutade att den som inte betalat medlemsavgiften före ”betala senast” skall debiteras 
som icke-medlem. 

18. Nästa årsmöte äger rum under juli 2023. 
19. Ordföranden avslutade ett trevligt och givande årsmöte. 

 

 

 

          Kjell Sigerud, sekreterare                                 Janne Skoglund, ordförande 

 
 
 

         Marika Kroppegård, justerare                          Johanna Sundqvist, justerare 


