
Protokoll fört vid årsmöte för Rönnskärs Samfällighet 2012-08-25 

 

11:39 Till ordförande för mötet valdes Leif Björklund 

11:40 Till sekreterare för mötet valdes Anne-louise Jonsson 

11:41 Till justerare av mötetsprotokollet valdes Lennart Sjöström och Christer 

Rognell. 

11:42 Verksamhetsberättelse lästes upp av Leif Björklund 

11:43 Revisionsberättelse läses upp av Peter Landewall 

11:44 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet 

11:45 Inga motioner inkomna 

11:46 Årsmötet beslutar att årsavgiften blir oförändrad 700kr 

11:47 Utdrag ur balansrapport/resultatrapport uppläses. 

Det som kostat i år var snöröjning och städdag(köpt in tjänst för bortforsling av 

sly) 

11:48 Till ordförande för 2012-2013 valdes Claes Hjelm, sitter gärna 3 år. 

11:49 Övriga styrelseledamöter för år 2012-2014 valdes  Anne-louise Jonsson 

och Karl-åke Wallin 

 

11:50 Val av 3 styrelsesuppleanter 1 år 

Omval Laila Landewall 

Nyval Jan Johansson 

Nyval Olle Bergqvist 

11:51 val av 2 revisorer,Per Nordgren och Peter Landewall, suppleant:Niklas 

Eriksson 

11:52 Val av valberedning:Katarina Widoff och Lennart Sjöström 



11:53 Övriga frågor: 

+Vågbrytare behöver repareras,85000kr har beviljats till att en konsult 

undersöker omfattning av renovering,slutrapport ska komma i slutet av aug. 

+Beslöt att städdag ska vara lörd. Den 11/5 kl 10.00 

+Rönnskärsfesten anordnas fortsättningsvis Lörd den 20/7 kl 18.00 

+Ragnhild Welin vill att barn ska städa upp efter kojbygge 

+Om vägbulor är utlagda måste vägskyllt vara uppsatt,beslutar på städdag om 

bulor ska vara utlagda el inte 

+Postlådan har fått en ny plats sedan plogbilen råkade ploga ner några lådor, 

vill att den ska ha tillbaka sin plats vid vändplanen.Lennart Sjöström tar på sej 

att ordna med detta. 

+Olle Bergqvist påminner om att man kan anmäla sin mailadress på rönnskärs 

hemsida 

11:54 Mötet avslutas. 

Vid protokollet:Anne-louise Jonsson 

Justeras: Lennart Sjöström   Christer Rognell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hej alla Rönnskärsbor !      

Här kommer inbetalningsanmodan för årsavgiften! 

 

Årsavgiften är 700 kronor och har ni båtplats tillkommer 300 kronor. 

 

Ni som har båtplats betalar då 1.000 kronor och övriga 700 kronor. 

vara betald senast den 31 december det är gott om tid att betala. 

betala till plusgiro 435 56 94-3 

Hoppas att alla har rätt adress annars får ni höra av er till oss. 

 

Vill ni ha årsmötesprotokollet hör av er till Ann-louse eller Carl-Åke.  

  

Ha en bra höst önskar 

 

 

 

Klas – Ann-Louse – Laila -  Carl-Åke 
 

 

PS kom i håg att anmäla er E post adress för en bättre miljö. 

 

 

 



 

 


