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Älgö Fastighetsägareförening kallar till extra föreningssammanträde 
2018-02-19 kl 19:30 Sjöscouternas lokal Briggen, Samskolevägen 4 Tattby 

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till ett extra föreningssammanträde för 

behandling av följande 2 punkter. 

1. Ekonomisk redovisning från Redaktionsgruppen av boken  
”Älgö – en skärgårdspärla”.  

Se punkt 7 i protokoll från senaste årsmötet 2017-08-15 (bilaga 3). 
2. Förslag till beslut avseende föreningens medverkan i bokprojektet  

”Älgö – en skärgårdspärla”. 

Vid årsmötet 2017-08-15 förelåg olika åsikter om föreningens roll i bokprojektet. 
Styrelsen vill nu ha medlemmarnas beslut avseende föreningens medverkan i 

bokprojektet för att sedan kunna fokusera på trivselorienterade aktiviteter. 

Älgö 2018-02-02 
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Föredragningslista vid extra föreningssammanträde i Älgö 

Fastighetsägareförening 2018-02-19 

1. Mötets öppnande. 

2. Fråga om kallelse behörigen skett till mötet. 

3. Fastställande av röstlängd. 

4. Godkännande av dagordningen.   

5. Val av ordförande och protokollförare för mötet. 

6. Val av två justerare. 

7. Ekonomiska redovisning av boken ”Älgö – en skärgårdspärla” från 
Redaktionsgruppen. Se punkt 7 i protokoll från senaste årsmötet 2017-08-15.  

8. Beslut avseende styrelsens förslag om föreningens medverkan i projektet med 
boken ”Älgö – en skärgårdspärla”. 

9. Mötets avslutande. 

Bilagor: 

1. Redaktionsgruppens ekonomiska redovisning av boken ”Älgö – en 
skärgårdspärla”. Se punkt 7 i protokoll från senaste årsmötet 2017-08-15 
(bilaga 3).  

2. Styrelsens förslag till beslut avseende föreningens medverkan i 
bokprojektet ”Älgö – en skärgårdspärla”. 

3. Protokoll fört vid årsmöte 2017-08-15. 
4. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017. 

  



Älgö Fastighetsägareförening 
organisationsnummer 802433-9569 

Sidan 3 av 6 

Bilaga 1 

Redaktionsgruppens ekonomiska redovisning av boken ”Älgö – en 

skärgårdspärla”. 
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Bilaga 2 

Styrelsens förslag till beslut avseende föreningens medverkan i 

bokprojektet ”Älgö – en skärgårdspärla”. 

Älgö Fastighetsägareförening (ÄFF) var med och startade upp bokprojektet, vilket 
aldrig formellt har lämnats över till Redaktionsgruppen (bestående av Staffan 

Waerndt, Ulla Aulenius, Yvonne Sabel och Liliane Björklund), men i praktiken 
successivt togs över av Redaktionsgruppen. Detta har lett till motstridiga 

uppfattningar om ägandeskapet av boken. 

Bakgrund 

ÄFF äger och har alltid 
ägt bokprojektet 

Ägandet av bokprojektet 
har över tid gått över från 
ÄFF till Redaktions-
gruppen 

Redaktionsgruppen äger 
och har alltid ägt 
bokprojektet 

Anser 

- Förra styrelsen 

- Revisorn 

- Advokaten. 

Anser 

- Nya styrelsen. 

Anser 

- Redaktionsgruppen. 

Upphovsrättsligt äger författarna sina avsnitt, fotograferna bilderna, och 
Redaktionsgruppen sammanställningen. 

Genom att medlemmar från ÄFF:s styrelse har varit engagerade i bokprojektet, finns 
det anledning att tro att bokprojektet har varit en aktivitet inom ÄFF. 

ÄFF:s styrelse fram till och med verksamhetsåret 2016/2017 har haft uppfattningen 

att bokprojektet har varit en aktivitet inom ÄFF. Trots det har styrelsen under lång tid 
inte haft någon möjlighet att redovisa, styra eller kontrollera projektet.  
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Redaktionsgruppen har bedrivit och bedriver det operativa arbetet med boken. De 

har i sin tur uppfattningen att bokprojektet är deras och inte en del av ÄFF. Det är 
anledningen till att de inte har delat med sig av information som efterfrågats av ÄFF. 

Vi i den nya styrelsen konstaterar följande: 

- det är oklart när de olika synsätten på ägandeskapet om bokprojektet 

uppkom 
- det finns inte någon överenskommelse mellan ÄFF och Redaktionsgruppen 

om hur de gemensamt ser på projektet 
- de olika synsätten på bokprojektet framkom med tydlighet vid årsmötet  

2017-08-15. 

Vid årsmötet 2017-08-15 valdes en helt ny styrelse. Vår vision är trivsel för alla 
fastighetsägare på Älgö. Med vår nya inriktning finns det inte utrymme att ägna tid åt 

ouppklarade bokprojekt. Vi har emellertid försökt att nå en samsyn mellan ÄFF och 
Redaktionsgruppen, men utan framgång.  

Vårt förslag till medlemmarna är att ÄFF inte ska ägna mer tid åt bokprojektet om 
Älgö. Huvudanledningen är att det är för stort för vår förening, det ger ingen eller 
mycket liten medlemsnytta och det är inte i linje med vår vision.  

Styrelsen ber därför om medlemmarnas godkännande avseende styrelsens förslag 
till klargörande av ÄFF:s inblandning i bokprojektet: 

1. ÄFF:s engagemang i bokprojektet har varit begränsat till följande: 

 - Att vara med i det förberedande arbetet med boken, genom representation av 

ÄFF:s styrelsemedlemmar på möten relaterade till bokprojektet. 

 - Att bidra med 15 000 kr för igångsättande av bokprojektet, vilket 
Redaktionsgruppen har betalat tillbaka. 

 - Att bidra med 70 000 kr till tryckkostnader av boken, för vilka ÄFF har fått ett 
bidrag av Nacka kommun. 
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2. ÄFF:s engagemang i bokprojektet är helt och hållet avslutat. 

3. ÄFF har inte och kommer inte att ha några intäkter eller kostnader för 

bokprojektet, med undantag av en advokatkostnad om 9 500 kr som reducerar 
2017/2018 års resultat. 

Med detta hoppas vi att all diskussion om ÄFF:s inblandning i boken är avslutad. Vi 

kan istället vara stolta över att ha bidragit till en bok om Älgö, som verkar ha rönt 
stor uppskattning, och vara tacksamma för allt arbete som har utförts.  

 

Ylva Palmbäck   Leif Bergman   Jimmy Reinholdsson   Hans Frössén   Lena Bagger  
Ordförande        Vice ordf           Kassör                         Sekreterare       Medlemsansv 



Protokoll fört vid årsmöte
fiir ÄUö Fastighetsägarefiirening den 15 augusti 2017

I\lötcts öppnantlc
Ål'f :s ordlöranclc ('arin llrancJ hälsadc alla välkt)mlla och lörklarade nrtitet Öppnat'

l. F'astställ*nde av tlagortlningen
Rerlutadcs att titststiil la dagortlnillsell

i. Fråga om kallelse hehtirigen skctt till rnötet
Årsrntitet {itntt att slt t'ur tirllet.

+. Val al ordftirande och Jlrotokollförare till mötet
'l'ill rn(itesordltrrandc ral,Jcs Hans Juhlin. l'ill protokclltiirarc valdcs Ånita llagger'

5. Val av två justeräre
f illjusterare valdes Ally Wanngård och Anders Löfgren.

6. §§,relsens förvaltningsberättelse
l:ti rr, a lt n i n gsbcrlitte I sen I ;,rdcs ti I I halrtl I i lt garna,

7. Revisorns [rerättelse
Rcr isionsheriittelsen liiredrtlgs ilv l'lans l.tirtn.

Rednktionsgruppcn lolaclc inkomrna med cn ckonomisk r,,'dovisning.

tt. Fastställande av halansräkning och disptlsition al' undcrskottsmedel
t:tireslagen h*lansrilkning laststiillcles. !'erksamhctsarets undcrskott om "li 145 kronttr

halanscradcs iircr i nr räkrtins.

(i, Fråga om snsl'arsfrilret Iör sty'relsen
Stvr*lscrt lrevi l.iaclcs äns\ arsliihet liir riikcrrskapsttrct.

10. §Iotioner
lnga r:totiotter lrar inkorrtttrit.

I l. Ilestämmantle at' årsavgiften samt fnstställantle Av tiden fiir erläggnnde därav
Beslutades att ärsitvsilien ska r'artr 150 kronor och l:retalas sentlst 30 april 2018"

ll. \.'al uv s§'rclsclcdamötcr
Nvlal ir\ sirmtliga st1'rclsclcdamtitct'.
Y'lra Palrnbäck r,'alilcs pa 2 ar.

I lurts Ijriissett valdes pa 3 ir'.

"f irrirttv ltsinholdssott laldes på 1 ar.

l-ena l]agger r aldes pa I lir"
I-eil l]ergtnart vakles pa I rir.
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li. Val av tr'å supllleanter isfrrelsen för ett rir
Till suppleanter i stlrelsen valdes Klas Schrildström och Custal'\,11'rstt-'n.
'l'ill ad.iunserande suppleanter r,'aldcs Ållv \\'arrngard och 

'fonras Högström.

l{. Vrl av valbcrcclning
'l'ill valhersdarc l'aldc's Ånita l\4lillern-,\spcuren. hon far adiungera pcrsoncr.

15. Yal nv revisor
llans l.iinn onrvaldcs till rcvisor.

16. \'al av revisorsupJrleant
Åndcrs I "iilgrcn omvalcles till revisorsuppleant.

I 7. Bestämmandc ay an'odcn åt sfr rclseledamötcrna
Stämman beslöt att inga an'oden ska utga ttir stlrclscuppdragcn.

I8. Ör riga frågor
l;örslag $t h1'gga ctt lör*ningshus på,\lgö kanske ihop rncd-l'cnrriskluhhen.
N3'a st1'rclscrt lirr i uppdrag att understika nr(rjligheterna till detta.

I9. Mötets avslutantle
Ordftirarrc{en tackade nr(itesdeltauarna oclr liirklaracle rniitet avslutat.

Vid preiteikollet .lustcrarc

*fr,r1'q'f il't,'
Anita Bagger/ / "'
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gårdA l11 \\iann r\ I"ölgrerr
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l.lndertecknad. Hans Liinn, utsågs till ÄFF:s revisor vid årsmÖtct 2016'

Jag har granskat ltireningens styre lseprotokoll och räke nskaper tör buclgctåret 201 6 * 20I 7"

*** orående på att verlisamheten friljt stadgar och årsmöteshcslut satnt att de ekonornisk;t

tra nsakti onsrnä dokumenterats och veri fi erats.

Som revisor, d v s medlemmarna*§ onrbud att kontrollera styrelsen, tinner.iag att styrelsen

arhetat errligt stadgarna och ftir medletnmarna§ hästa §alnt skött ekonomin oclt dokumentertt

tlen väl.

Det kan noteras att Historiegruppcn ftirdigställt och utgivit troken: 
-'Ålgti' 

en skärgårdspärlit"'

Boken har blivit uppskattaO ocir'nirsäliningcn pågår. Många tidigare och nuvarande Ålgobor

lrar gratis hidragit med ntanuskript, hilder och teckningar'

Åff' har finansierat delar av tryekningen med ett bidrag ur ltireningskassan på l5'000:- kr oclt

ett kulturbiilrag på 70.000:- kr frårr Nacka Komrnun. Kulturbidrag kan endast sökas av

ftireningar och organisationer sonr kan visa att de har stadgar' organisationsnumlner'

verksamhetsbcrättclsc med bokslut och revisionsberättclsc samt medlenrs6'gift'

l{istoriegruppens redaktörer * sorn utgivit boken under Ättl': s hatt - har ännu inte läntnat

någon e[onc,r"rrisk redovisning varftir ftreningen entotser en såelan.

Jag rekommenderar årsmötet att ge avgående styrelse ansvarsfrihet tör 2016 - 3017 och

tackar ledamötema tbr dcras arhete, sont de uttört helt utan ersättning-

Åtgö dcn 29 juli 201?

Ilittts Liirtrt


