
Protokoll fört vid föreningsstämma (årsmöte) med Rönnskärs 
samfällighetsförening 2015-05-07. 

 

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 Lars Karlstrand och Olof Bergqvist. 

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

§6 Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. 

§7 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 oförändrade medlemsavgifter, för kommande 
räkenskapsår godkändes.  

§11 Till ordförande i föreningen för ett år valdes Klas Hjelm. 

§12 Till ledamöter i styrelsen med en mandatperiod på två år valdes Carl-Åke Wallin och 
Stefan Alexandersson. 

§13 Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Laila Landewall (omval), Tomas Näsström 
(nyval) och Patrik Öberg (nyval).   

§14 Till revisorer valdes Per Nordgren (omval) och Niklas Eriksson (nyval) och till 
revisorssuppleant valdes Peter Wingård. 

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

§16 Övriga frågor 

• Olle Bergqvist ställde frågor om projektet för pirarna/vågbrytarna. Stefan och Carl-
Åke kommenterade pågående arbete med finansiering. Dialogen med Länsstyrelsen 
och kommunen är positiv. Regionen är avvisande till projektinriktningen. Möte med 
statens Fastighetsverk är planerat till kommande vecka. 

• Lars Karlstrand (valberedning) väckte frågan om en skärfest. Stämman uttalade sig 
positivt och valberedning åtog sig att sondera vidare. 



• Frågan om husbilar vid udden vid Skärbron diskuterades. Stämman är positiv till detta 
under förutsättning att man inte har långa uppställningstider. Tältning på Skäret är 
däremot tveksamt. 

• Olof Bergqvist föreslog att vi skulle arrangera en loppis-dag på Rönnskär. Stämman 
var positiv till detta. Olof undersöker vidare. 

 

§17 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

Stefan Alexandersson 
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Närvarande vid årsmötet 

Laila Landevall 

Klas Hjelm 

Eva Marklund 

Lennart Sjöström 

Eva Modin 

Olof Bergqvist 

Helena och Lars-Erik de Geer 

Ann-Louise Jonsson 

Niclas Eriksson 

Patrik Öberg 

Helén Stoilov 

Monika och Peter Wingård 

Elisabeth Wiklund 

Ann Bäck 

Jenny Ehnberg 

Tomas Näsström 

Karin och Lars Karlstrand 

Carl-Åke Wallin 

Stefan Alexandersson 


