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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i AFF
Arninge Företagarförening 19 maj 2009.
Mötet öppnande
Ordförande Jan Rundström öppnade årsmötet.

§1

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet beslutade välja Jan Rundström till ordförande för sammanträdet och Marie Linde Persson
valdes till sekreterare.

§2

Fastställande av röstlängd
Mötet enades om att godkänna närvarolistan som röstlängd. Denna skall också biläggas
protokollet.

§3

Val av två justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet
Mötet utsågs Reine Axelsson och Tommy Rundström att jämte ordförande justera protokollet.
.
§ 4 Mötets behöriga utlysande
Mötet var i god tid utlyst brevledes till samtliga medlemmar och samtliga företag i området.
Mötet godkände mötet som behörigen utlyst.
§5

Fastställande av föredragningslista / dagordning
Mötet godkände föredragningslistan i sin helhet.

§6

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen från 2008 gicks igenom och godkändes av mötet.

§7

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen från 2008 är sammanställd och allt är kontrollerat av en auktoriserad
revisor.
Tommy Evanth kunde meddela att föreningen har ett bra resultat.
Eventuella frågor gällande revisionsberättelsen hänvisas till Tommy Evanth.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 2008

§9

Fastställande av arvoden
Mötet beslutade godkänna förslaget om oförändrade arvoden för Styrelseledamöterna och
därmed kvarstår ersättningen med 2 500 kr till ordförande samt 2 000 kr vardera till sekreterare
och kassör.

§10 Fastställande av årsavgiften
Det beslutades att årsavgiften kvarstår som tidigare, 10 kr medlemsavgift och 490 kr
serviceavgift, den totala årsavgiften är alltså 500 kr.

§11

Val av styrelseordförande
Mötet beslutade följa valberedningens förslag att återvälja Jan Rundström som
styrelseordförande.

§12

Val av styrelseledamöter ( min 6 st), samt styrelsesuppleanter (min 4 st)
Mötet enades om att välja valberedningens föreslagna sammantaget enl. följande:
Ledamöter:
Jan Rundström, JR Förvaltning AB
Anders Stark, Stark Telecom AB
Tommy Evanth, Joh. Bruce AB
Marie Linde Persson, K-rauta AB
Kjell Levin, LMK Markvårdsmaskiner AB
Cecilia Edvardsson, Klippotekets Fabrik AB
Reine Axelsson, Rörpartner AB
Suppleanter:
Niclas Nordlander, Boetten Förvaltning AB
Lars Tungel, Åke Tungel Byggare AB
Bo Ahlquist, JR Förvaltning AB
Ken Magnusson, Sörman & Partner AB
Adjungerade:
Åke Tungel, Åke Tungel Byggare AB

§13 Val av två revisorer
För kommande verksamhetsår valdes Claes Sjödin, Öhrling, Coopers & Lybrand Ab samt
Katarina Tungel, Åke Tungel Byggare AB, till revisorer.
§14 Val av två medlemmar att utgöra valberedningen
Till valberedningen för kommande verksamhetsår valdes föreslagna Lars Troedsson,
Klippoteket AB samt Börje Edvardsson, Arcona Försäkring AB
§15 Övriga frågor
Inga övriga frågor noterade.
§16 Mötets avslutande
Ordförande avslutade den formella delen av årsmötet.
§17 Årsmötestalare Leif Gripenstam
Kommunstyrelsens ordförande i Täby, Leif Gripenstam inledde med att de stora planerna för
området fortsätter, men att pg av finanskrisen har projektet Ullna Event Resort försenats en del.
Detaljplaneringen fortskrider och ska vara klart under nästa år. Det planeras även för bostäder
söder om Arninge Golfbana. Banan kommer att byggas om en del i samband med detta.
Täby Centrum kommer att få tre nya stadsmässiga bostadsområden, ett utbyggt köpcentra, nya
tillfarter och en ny bussterminal.
I korsningen Arningevägen och Leverantörsvägen planeras ny cirkulationsplats. Beräknas vara
färdig årsskiftet 2010/2011.
Process pågår med att lägga ner Täby galopp och förhandling har påbörjats med andra
kommuner om att bygga en ny bana. Beslutet ska vara klart till midsommar.
I dag finns det tre ägare av marken varav Täby kommun är en, svensk galopp äger 60 %.
Arbetet med att rusta upp Roslagsbanan pågår för fullt. Det blir bl a dubbelspår på några
sträckor. Dessutom byggs nya korsningar för bl a Bergtorpsvägen i Täby och i Vallentuna.

§18 Föreläsning Tomas Gustafson: ”Ledarskap – betydelse och funktion”
Tomas Gustafson, olympisk mästare i skridskoåkning 1984 och 1988 pratade om mål och
motivation.
Tomas utvecklade sina tankar om perspektiv på att vinna. De egna framgångarna kom när han
lärde sig hur viktig återhämtningen var för att kunna gå för fullt.
Ledarskapets betydelse och funktion har blivit allt tydligare med tiden. Givna förutsättningar står
inte alltid i relation till förväntade prestationer.
En viktig strävan i en sund organisation är att skapa rätt villkor för prestation på alla nivåer och att
människor upplever sig ha en positiv arbetsmiljö. En viktig uppgift för ledaren är att föra en
kontinuerlig dialog om detta med syfte att utveckla allas möjligheter till att nå sina mål.
Tomas resonerade även om balans och att känna lust att prestera.
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