
Protokoll fört vid föreningsstämma (årsmöte) med Rönnskärs 
samfällighetsförening 2017-05-27. 

 

Närvarande: medlemmar enl lista 

§1 Klas Hjelm hälsade alla välkommen och öppnade årsmötet. 

§2 Till ordförande för stämman valdes Klas Hjelm 

§3 Till sekreterare för stämman valdes Stefan Alexandersson. 

§4 Till justerare för stämmoprotokollet valdes Tomas Näsström och Katarina Widoff. 

§5 Kallelsen hade skickats ut enligt stadgarna och stämman var därmed behörigen utlyst. 

§6 Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. Lennart Sjöström 
kompletterade med dels att Arne Nilsson, Ann Sjöström samt Malin Wallin bidraget i arbetet 
med den nya gistvallen, dels att Holmen Skog sponsrat med virke. 

§7 Bokslutet gicks igenom och revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna tillstyrkte 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

§8 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§9 Inga motioner hade inkommit. 

§10 Styrelsens förslag till budget, med en ökad medlemsavgift på 100 kr, för kommande 
räkenskapsår godkändes.  

§11 Till ledamot i styrelsen med en mandatperiod på två år valdes Tomas Näsström.  

§12 Till ordförande i föreningen för ett år valdes Tomas Näsström. 

§13 Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Laila Landewall (omval), Patrik Öberg (omval) 
och Helena De Geer (nyval). 

§14 Till revisorer valdes Per Nordgren (omval) och Peter Wingård (omval) och till 
revisorssuppleant valdes Ann-Louise Jonsson (nyval). 

§15 Till ledamöter i valberedningen valdes Katarina Widoff (omval) och Lars Karlstrand 
(omval).  

§16 Övriga frågor 

Ett	antal	frågor	lyftes	och	diskuterades.	Följande	punkter	noterades	för	fortsatt	hantering	

• Kvartersskylten bör förnyas 
• Postlådorna måste enligt krav från Post Nord höjas. Lennart Sjöström driver frågan 

vidare. 



• Katarina Widoff ordnar skylt till gistvallen 
• Låg aktivitet på hemsidan. Medlemsförteckningen bör innehålla telefonnummer. 

Styrelsen hanterar frågan vidare. 
• Parkering och husbilsuppställning. Styrelsen informerade att man gjort en 

överenskommelse med hamnföreningen om att parkeringsplatsen får disponeras i 
samverkan med parkeringen i gästhamnen. 
 

§17 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat varefter avgående ordförande Klas Hjelm 
avtackades med blommor. 

 

Vid protokollet 

 

 

Stefan Alexandersson 
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Katarina Widoff   Tomas Näsström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Närvarande vid årsmötet 

Laila Landevall 

Kerstin och Klas Hjelm 

Ann och Lennart Sjöström 

Eva Marklund 

Helena och Lars-Erik De Geer 

Peter Wingård 

Elisabeth Wiklund 

Ann och Christer Bäck 

Pär Blid 

Jenny Ehnberg/Tomas Näsström 

Karin och Lars Karlstrand 

Urban Frank (medlem fr 28 juni) 

Kristina Nyström 

Ewa Romby 

Katie och Mats Widoff 

Maria och Bengt Henriksson 

Per-Erik Palmqvist 

Christer Rognell 

Karin och Anders Undén 

Karin och Arne Nilsson 

Carl-Åke Wallin 

Stefan Alexandersson 


