
Protokoll fört vid föreningsstämma (årsmöte) med Rönnskärs 
samfällighetsförening 30 augusti 2014 

 

Närvarande: medlemmar enl lista 

§1 Till ordförande för stämman valdes Klas Hjelm 

§2 Till sekreterare för stämman valdes Anne-Louise Jonsson. 

§3 Till justerare för stämmoprotokollet valdes Ann Bäck och Kenth Falkenström. 

§4 Kallelsen hade utgått enligt stadgarna och stämman var därmed behörigt utlyst. 

§5 Verksamhetsberättelsen lästes upp. 

§6 Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

§7 Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§8 Styrelsen hade utarbetat ett förslag till ändring av föreningens stadgar,§11, så att 
räkenskapsperioden ändras till att omfatta kalenderår. Styrelsen föreslog också två 
följdändringar, dels att stämman då ska hållas senast under juni månad (§12), dels att 
motioner till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast under mars månad (§14).   

Stämman beslöt enhälligt att bifalla styrelsens förslag och ändra stadgarna enligt förlaget. 

§9 Inga motioner hade inkommit. 

§10 Styrelsens förslag till budget för kommande räkenskapsår godkändes. 

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

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

§13 Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Laila Landewall och Olof Bergqvist (omval) 
samt Anne-Louise Jonsson (nyval).   

§14 Till revisorer omvaldes Per Nordgren och Peter Landewall och till revisorssuppleant 
Niklas Eriksson. 

§15 Till ledamöter i valberedningen omvaldes Katarina Widoff och Patrik Öberg.  

§16 Övriga frågor:  

Städdagen förläggs preliminärt till lämplig dag i anslutning till Kristi Himmelsfärdshelgen 14-
17 maj 2015.  



Ordföranden informerade om styrelsens kontakter och diskussioner rörande reparation av 
vågbrytaren. 

Ragnhild Welin tog upp tre frågor: 

-granstubben på norra delen av ön. Någon åtgärd ansågs inte behövas. 

-badbryggan vid Skärbron. Styrelsen tar upp frågan om behov av reparation och förstärkning 
av bryggan under året. 

-Problem med kvickrot. Stämman bedömde inte att någon gemensam åtgärd var nödvändig 
utan att var och en får rensa kvickrot vid behov.  

Olof Bergqvist ansåg att det var problem med husbilar på icke avsedd plats. Den allmänna 
meningen var dock att detta inte är något stort problem; det har endast förekommit enstaka 
gånger.  

§17 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet 
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Ann Bäck    Kenth Falkenström 

 

 

 


