
Alholmens ekonomiska tomtägareförening

Protokoll från årsmöte den 30 juni 2012

1.   Mötets öppnande och val av mötesordförande
Föreningens ordförande Krister Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till mötesordförande föreslogs och valdes Hans Ulriksson (1:49).

2.  Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare föreslogs och valdes Soile Kaasila.

3.  Dagordning
Dagordning för årsmötet fastställdes.

4.  Röstlängd
Röstlängden fastställdes. Ägarna till sammanlagt 39 fastigheter var närvarande och röstberät-
tigade på mötet.   

5.  Utlysande av mötet
Konstaterades att mötet var stadgeenligt utlyst.

6.  Val av justerare tillika rösträknare
Arne Berglund (1:51) och Bo Lindstrand (1:70) föreslogs och valdes till justerare tillika 
rösträknare.

7.  Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse
Styrelsens förvaltningsberättelse hade skickats ut tillsammans med årsmöteshandlingarna och 
föredrogs kort muntligt. Den godkändes och lades till handlingarna. 

Revisionsberättelsen föredrogs av Hans Melander. Den godkändes och lades till handlingarna. 

8.  Fastställande av balansräkning jämte disponering av resultatet
Balansräkningen godkändes i enlighet med revisorernas rekommendation. Underskottet från 
år 2011 balanseras i ny räkning.

9.  Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas rekommendation.

10. Fastställande av arvode för styrelse, revisorer samt övriga funktionärer
Styrelsen föreslog oförändrade arvoden, dvs ordinarie ledamot får 2 000:- och suppleant får 
500:- vardera. Revisorerna får 500:- att dela på.
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11. Fastställande av årsavgifter och övriga avgifter år 2011 samt styrelsens förslag till 
verksamhetsplan 2011
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2011 inklusive förslag till avgifter 2012 hade skickats 
ut tillsammans med årsmöteshandlingarna. Verksamhetsplanen föredrogs kort muntligt. 

Styrelsen föreslår att:

Fasta avgifter, medlem Årsavgift 220:-
Arbetsavgift 300:- ½ avg för höströjare
Återanskaffningsfond 100:-
Grovsophämtningsavgift 400:- (se röstning § 21)

Med anledning av styrelsens begäran att på årsmötet ta in medlemmarnas åsikter om 
grovsophämtning framöver ska skötas av fastigehtsägare på egen hand, så valde årsmötet att 
dela upp godkännandet av avgifter i 2 steg.

Under denna punkt godkändes övriga avgifter och grovsophämtningsavgiften sköts till 
punkt 21.

Styrelsen meddelade att senaste tid för bokning av fasta fredagturen med passbåt är 
tidigarelagd från kl 20 på torsdag till kl 17 på torsdag för att nya passbåtsföraren Stefan 
Eriksson ska få till sin planering.

Anslutningsbuss ska gå ned till Sluts brygga, men detta händer alltför sällan. Styrelsen tog på 
sig att ta dialog med SL om denna avvikelse. [Efter mötet: SL har svarat 20120706: ”Tyvärr 
har vi extrema problem med felparkeringar vid bryggan, primärt båtägare som behagar 
uppställa båttrailers i vändslingan. Därför är beslut taget att dra in hållplatsen hela säsongen, 
vilket som du märker också aviserats på hållplatsen. Sluts hage är alltså ändhållplats, och 
detta gäller till sista oktober om inte båtklubben på ett betryggande sätt lyckas stävja 
felparkeringarna under en längre period.”.]

Höströjningsdatumet flyttades på mötet från 29 september till lördagen den 8 september så att 
fler ska kunna vara med och röja innan brygg och parkeringsplatsarbetet påbörjas i Slut.

12. Godkännande av ändrade stadgar
Stadgarnas godkännande flyttades till punkt 18 i och med att ett par av de inkomna 
motionerna handlade om stadgeförändringar.

13. Val av styrelseledamot (ordförande) för ett år
Till ordförande föreslogs och valdes enhälligt Krister Pettersson; omval.

14. Val av styrelseledamot (öfogde och kassör) för två år
Till öfogde föreslogs och valdes enhälligt Lars Rådström; nyval.
Till kassör fanns inget förslag utan styrelsen försöker lösa detta under 1 år. Johan Hilding (fd 
kassör) har lovat att sköta uppdraget tills lösning finns. Eventuellt kan styrelsen behöva 
begära nytt föreningsmöte för att tillsätta kassör.
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15. Val av styrelsesuppleanter för ett år
Till styrelsesuppleanter föreslogs och valdes enhälligt Göran Henecke (omval), Mikael 
Kullberg (omval), Ulla Kujala (omval) samt Hans Ulriksson (nyval).

16. Val av två revisorer samt suppleant för dessa för ett år
Till revisorer föreslogs och valdes enhälligt Hans Melander och Bruno Thoursie; båda omval. 
Till revisorssuppleant föreslogs och valdes enhälligt Hans Thunholm; omval.

17. Val av valberedning
Till valberedning föreslogs och valdes enhälligt Lotta Aveberger och Ulla Eriksson-Ek; båda 
omval. På årsmötet ersattes valberedningen av Rolf Andersson.

18. Motioner till årsmötet

Motion från Rolf Andersson (1:84)
Förslag att styrelsen undersöker om ett elabonnemang till dansbanan.

Styrelsen avslog motionen med motivering att ett elabonnemang blir dyrt pga höga fasta 
kostnader i relation till antalet gånger vi behöver utnyttja detta. Styrelsen föreslår inköp av 
elkabel och jordfelsbrytare som förvaras i boden vid dansbanan. Ström lovade Mikael 
Kullberg ställa upp med. Mötet biföll styrelsens förslag.

Motion från Ann-Marie Danell (1:82) och Lotta Aveberger (1:36)
Förslag att styrelsen utarbetar ett förslag till ändring av stadgar så att även personer som 
inte är tomtägare men som vistas på Alholmen och har en koppling till en eller flera tomter 
kan väljas till förtroendeposter i styrelsen.

Styrelsen avslog motionen med motivering att stadgarna har redan den möjligheten för alla 
poster utom ordförandeposten dvs enbart ordförande behöver vara lagfartsägare och övriga 
poster får tillsättas fritt. Mötet biföll styrelsens förslag.

Motion från Ann-Marie Danell (1:82) och Lotta Aveberger (1:36) 
Förslag på ändringar av texter i föreningens stadgar inför årsmötet.

Styrelsen avslog vissa av kommentarerna och biföll vissa.
Nedan följer en genomgång av de beslut per paragraf som styrelsen föreslog.
 
§ 3 Medlemmar 
”Föreningens medlemmar är tomtägare på Alholmen, Upplands-Bro kommun, Stockholms 
län.” ändras till ”Endast tomtägare på Alholmen, Upplands-Bro kommun, Stockholms län kan 
vara medlemmar”.

§5 Inträde
Styrelsen föreslog avslag av att stryka sista meningen.

§9 Enskilda odlingar på allmänningen
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Styrelsen föreslog avslag att ändra formulering.

§10 Trädfällning på allmänningar
Styrelsen föreslag avslag att ändra formulering och vitesinförande.

§11 Grannstörningar
”Medlemmarna ska se till att inte i onödan störa grannar...” ändras till ”Medlemmarna ska inte 
i onödan störa grannar... ”.

§12 Avfall
”, till exempel beträffande vilka avfallsfraktioner får lämnas.” ändras till ”, till exempel 
beträffande vilka avfallsfraktioner som får lämnas.”

§14 Utträde
Styrelsen föreslog avslag att göra tillägg med att medlem förlorar all rätt till andel i 
föreningens tillgångar  med motivering att lagarna för ekonomiska föreningar styr redan detta.

§16 Avgifter
Styrelsen föreslog avslag av att ta bort begränsande % satser med motivering att lagarna för 
ekonomiska föreningar kräver begränsning av avgifter.

Däremot föreslog styrelsen följande eget tillägg/förändring av stadgarna: Årsavgift höjs från 
högst 0,5% till 1% och extra avgift från högst 1,5% till 2,5%.

§19 Vad gäller för styrelsebeslut
Styrelsen föreslog avslag att antal närvarande ska höjas från 3 till 4 styrelsemedlemmar.

Styrelsen föreslog avslag av att införa ”Reservationer skall protokollföras”.Detta uppfylls 
redan av nuvarande formulering.

§29 Rösträtt
”Vid föreningsmöte har varje medlem” ändras till ”Vid föreningsmöte har varje fastighet där 
ägaren/ägarna är medlem/medlemmar”. 

”Frånvarande medlemsrösträtt får utövas genom familjemedlem eller genom ombud, som 
själv är medlem av föreningen” ändras genom att ta bort ”som själv är medlem av 
föreningen.” Styrelsen avslog omformulering enligt motionen utan tillåter snarare ombud som 
inte är medlemmar.

Styrelsen avslog omformulering av sista meningen i paragrafen.
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Utöver dessa motioner uttrycktes önskemål under mötet om att avslå stadgeändring pga att 
hur man ändrar stadgarna inte finns med i stadgarna. Årsmötet valde att inte avslå stadgarna.

Styrelsen lovade klargöra lagreglerna för hur man ändrar stadgarna.
[Efter mötet: Ur lagen om ekonomiska föreningar (1987:667)  kap 7 Föreningsstämma:
14 § Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga 
röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats 
på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två 
tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt 15 §.
15 § Ett beslut om sådan ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelse att 
erlägga insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att hans rätt till årsvinst inskränks är 
giltigt, om beslutet på den senare stämman enligt 14 § har biträtts av minst tre fjärdedelar av 
de röstande.]

Årsmötet tog beslut om att godkänna de ändrade stadgarna (första gången av 
nödvändiga två gånger av årsmöte) med ovanstående tillägg och förändringar. Detta 
innebär att de ändrade stadgarna kan bli giltiga efter 2 påföljande årsmöten, dvs f o m 2013 
årsmötet, om de godkänns för andra gången på nästa årsmöte.

19. Styrelsens redovisning av uppdrag från föregående möte
Verksamhetsområden från förvalningsberättelsen presenterades.

20. Rapport från festkommittén
Festkommittén har förtjänstfullt ordnat midsommarfirande. Ett magrare resultat pga lägre 
deltagarantal leder till att ett lotteri kvarstår till årets loppis 4 augusti. Festkommittén tackades 
för sitt fina arbete!

21. Årsmötets eventuella instruktion för styrelsen
Styrelsen begärde årsmötets instruktion om grovsophämtning ska skötas av varje 
fastighetsägare på egen hand framöver. Årsmötet beslutade att grovsopor ska framöver 
hanteras av varje fastighetsägare själv. Detta innebär även att beslut togs om att inte ta 
ut en grovsophämtningsavgift på 400 kronor f om 2012. 

Totala årsavgiften för 2012 blir därmed 620 kronor med eventuellt avdrag för 
höströjning.

Vitvaruhämtning kommer att ordnas av föreningen såsom tidigare. Föreningen betalar per 
vitvara och kommunen står för denna transport.

22. Övrigt

Passbåtspris för ungdomar efterfrågades. Styrelsen lovade definiera var gränsen går för 
vuxenbiljett.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm#K7P15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm#K7P14
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En hund på ön samt en besökande hund har fått rävskabb och styrelsen vill att alla är 
observanta med tanke på att i år har vi en rävhona med ungar på ön. Meddela gärna styrelsen 
om fler hundar på ön drabbas.

Johan Hilding, som avgår från styrelsen efter många års tjänst, avtackades med en blomma för 
sina insatser i styrelsearbetet.

F o m juli 2012 finns nya myndighetsregler för märkning av fiskeredskap. Årsmötet stödde 
förslaget från medlem att vi även framöver har med våra tomtnummer på fiskeredskapen 
utöver de regler som finns. Detta underlättar för alla att se att näten tillhör Alholmen.

För att minska stöldrisken i Slut ombeds alla att ställa frågor till okända i Slut och även vid 
misstanke anteckna registreringsnummer.

Den inplastade kartan som skickades med årsmöteshandlingarna var uppskattad. Däremot 
föreslogs att stigars namn skulle kunna vara med i en namngivningtävling.

Hemsidan upplevs som rörig av vissa medlemmar. Dessutom uttrycktes önskemål om att ha 
den lösenordskyddad för Alholmare. Styrelsen bad intresserade av förbättring av hemsida för 
Alholmens ekonomiska förening att anmäla sig till styrelsen. Den nuvarande hemsidan drivs 
på privat initiativ av Åke Magnusson och Rolf Andersson. Under vintern 2012/2013 planerar 
Åke att modernisera sin hemsida. De olika föreningarna med anknytning till Alholmen får 
använda sig av denna hemsida.

23. Mötets avslutande
Mötesordförande avlutade mötet.

Soile Kaasila Hans Ulriksson
mötessekreterare mötesordförande

Justeras:

Arne Berglund Bo Lindstrand 


