
Alholmens ekonomiska tomtägareförening 
  
  
Protokoll från årsmöte den 2 juli 2011 
  
1.   Mötets öppnande och val av mötesordförande 
Föreningens ordförande Krister Pettersson öppnade mötet och 
hälsade alla välkomna. 
Till mötesordförande föreslogs och valdes Anders Ekholm. 
  
2.  Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare föreslogs och valdes Ingrid Widebäck. 
  
3.  Dagordning 
Dagordning för årsmötet fastställdes. 
  
4.  Röstlängd 
Röstlängden fastställdes. Ägarna till sammanlagt 49 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 och Björn Nordbäck 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. Den godkändes och lades till 
handlingarna.  
  
8.  Fastställande av balansräkning jämte disponering av resultatet 
Balansräkningen godkändes i enlighet med revisorernas 
rekommendation. Underskottet från år 2010 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 arvode i nivå med 2010 års arvode. Madjid 
Behdjou föreslog att arvodena för år 2011 ska fördubblas jämfört med 
beloppen för år 2010. 



  
Ordförande ställde proposition på förslagen och fann att styrelsens förslag 
bifallits. Sålunda beslöts att ordinarie ledamot får  
2 000:- och suppleant får 500:- vardera. Revisorerna får 500:- att dela 
på. 
  
  
11. Fastställande av årsavgifter och övriga avgifter år 2011 samt 
styrelsens förslag till verksamhetsplan 2011 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2011 inklusive förslag till 
avgifter 2011 hade skickats ut tillsammans med års-mötes-handlingarna. 
Verksamhetsplanen föredrogs kort muntligt. 
  
Vidare redogjorde styrelsen för resultatet av den enkätundersökning som 
genomförts angående fortsatt passbåtstrafik. Skriftlig sammanställning av 
resultatet delades ut till de närvarande medlemmarna och bifogas detta 
årsmötesprotokoll som bilaga. 
  
Styrelsen föreslår att avgifterna för bil- och båtplatser år 2011 är 
oförändrade: 
  
Fasta avgifter, medlemmar   
             Arbetsavgift                       300:- ½ avg för höströjare 
             Återanskaffningsfond           100:- 
  
 Övriga avgifter, medlemmar:   
             Bilplats - köpt/hyrd             400:-    
              Båtplats - land                   250:- 
              Båtplats - brygga                600:- 
 
 Avgifter, ej medlemmar:   
               Bilplats - hyrd                      800 
               Båtplats - land                  400:- 
               Båtplats - brygga               900:- 
               Båtplats - jordbryggan       1200:- 
  
  
Med anledning av förslag till verksamhetsplan, och däri ingående förslag 
om att inleda en revidering av stadgarna, uppmanade Ulla Eriksson-Ek alla 
att läsa stadgarna och vad det står om träd. Hon efterlyste mer ordning 
och reda och föreslog att styrelsen ska få i uppdrag att utforma skriftliga 
riktlinjer om vad som gäller för trädfällning på allmänningen och överväga 
om detta bör skrivas in i stadgarna. Madjid Behdjou m fl yrkade att 
förslaget ska avslås med motivationen att riktlinjer för trädfällning på 
allmänningen redan finns och ingår i ett beslut på ett tidigare årsmöte. 
Öfogden får besluta om fällning av några enstaka träd och vid önske-mål 
från medlem om fällning av flera träd ska frågan behandlas av styrelsen i 
dess helhet. 



  
Thomas Rönnow föreslog, i anslutning till Ulla Eriksson-Eks förslag, att 
styrelsen ska utforma ett ”levande dokument” om vad som gäller för 
trädfällning och sätta upp det på anslags-tavlorna. 
  
Ordförande ställde proposition på Ulla Eriksson-Eks förslag samt yrkandet 
att avslå detsam-ma och fann att förslaget avslagits. Votering begärdes 
och verkställdes. Ordförande fann därvid att förslaget avslagits med 27 
röster mot 10. Ordförande konstaterade att Thomas Rönnows 
tilläggsförslag därmed också fallit. 
  
Thomas Rönnow föreslog därefter att styrelsen ska få i uppdrag att under 
verksamhetsåret utarbeta ett ” levande dokument” med riktlinjer och 
regler för föreningens medlemmar vilket ska sättas upp på 
anslagstav-lorna. Beslöts i enlighet med förslaget. 
Därefter följde en diskussion om sop- och grovsopshanteringen på ön, 
dess brister och olika idéer om förbättringsåtgärder. Detta utmynnade i 
ett beslut om att uppdra åt styrelsen att under verksamhetsåret fortsätta 
arbeta med sop- och grovsopshanteringsfrågan. 
  
Beslöts att fastställa av styrelsen föreslagna avgifter samt 
verksamhetsplan 2011 med ovanstående tillägg. 
  
12. Val av styrelseledamot (ordförande) för ett år 
Till ordförande föreslogs och valdes enhälligt Krister Pettersson; omval. 
  
13. Val av styrelseledamot (hamnkapten) samt styrelseledamot 
(sekreterare) för två år 
Till hamnkapten föreslogs och valdes enhälligt Sune Holmlund; omval. 
Till sekreterare föreslogs och valdes enhälligt Soile Kaasila; nyval 
  
14. Val av styrelsesuppleanter för ett år 
Till styrelsesuppleanter föreslogs och valdes enhälligt Göran Henecke 
(omval), Mikael Kullberg (omval), Göran Alvemalm (omval) samt Ulla 
Kujala (nyval). 
  
15. 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. 
  
16. Val av valberedning 
Till valberedning föreslogs och valdes enhälligt Lotta Aveberger och Ulla 
Eriksson-Ek; båda omval. 
  
17. Motioner till årsmötet 
Motion från Birgitta Östlund Alholmen 1:69 



Skogen på Alholmen dör sakta men säkert. Träden ruttnar och faller ner. 
Det är alldeles för många döda granar och almar som fortfarande 
står upprätt. 
Risken för att träden ska falla över stigar och blockera framkomligheten, 
eller att de faller på oss som bor på Alholmen är stor. 
Alholmen behöver akut skogsvård. 
Föreslår att vi anställer skogsvårdare som mäter vissa stammars ihålighet 
och att dessa träd fälls samt alla döda träd också. Städning av fällningen 
skulle också utföras av skogsvårdarna då det annars skulle bli en mycket 
liten skara som skulle kunna hjälpa till. 
De flesta tomtägare på ön har tidsbrist, klarar inte av det, ovilja, hög 
ålder, eller något handikapp och när det gäller en så stor åtgärd är det 
bäst att överlåta arbetet till proffs. 
Arbetet skulle kunna utföras någon vecka per år under hösten då fåglar 
och ekorrar lämnat sina bon. 
För att få en återväxt på ny frisk skog är detta nödvändigt. 
  
Styrel-sen uppgav att man är helt överens med motionären om att ett 
antal dåliga stora träd måste tas ner, vilket sannolikt inte hinns med 
under ordinarie höströjning. Styrelsen föreslår därför att en extra röjdag 
genomförs detta år med inriktning på just sådana träd. 
  
Birgitta Östlund uppgav att hon inte anser att detta är tillräckligt. Hon 
ifrågasatte styrelsens bedömning samt medlemmarnas kompetens att ta 
ner dessa stora träd, det krävs professionella till det. 
  
Ordförande ställde proposition på förslagen och fann att motionen 
avstyrkts och att styrelsens förslag om en extra röjdag hade bifallits. 
  
18. Styrelsens redovisning av uppdrag från föregående möte 
Styrelsen rapporterade om Sluts samfällighetsförening. Utöver det som 
beskrivs i verksam-hets-berättelsen omtalades att tre berörda 
tomtägare; Borg (Alholmen), Ulriksson (Alholmen) och Rohde 
(Gräsholmen) över-klagat beslutet. De var vare sig närvarande på 
förrättningsmötet eller hade skickat in skriftligt besked till Lantmäteriet 
om att de önskade ingå i föreningen före mötet, men vill nu få löfte om att 
få platser ändå. Föreningens styrelse kan i dagsläget inte göra något alls, 
vare sig utlova plats eller ej, eftersom förrätt-nings-beslutet inte vunnit 
laga kraft p g a överklagandena. Mark- och miljödomstolen kommer att 
pröva överkla-gan-dena, men det har framkommit att inget kommer att 
hända i ärendet under sommaren.  
  
19. Rapport från festkommittén 
Festkommittén har glädjande nog även detta år gått med vinst, summa 
600 kr, och en ny dragkampslina har införskaffats. Festkom-mittén 
tackades för sitt fina arbete! 
  
20. Årsmötets eventuella instruktion för styrelsen 



Inget utöver det som angivits under tidigare punkter. 
  
21. Övrigt 
Ingrid Widebäck, som avgår som sekreterare, avtackades med en fin 
blomma för sina insatser i styrelsearbetet. 
  
22. Mötets avslutande 
Mötesordförande avlutade mötet. 
  
  
  
  
Ingrid Widebäck                                      Anders Ekholm 
mötessekreterare                                    mötesordförande 
  
  
Justeras: 
  
  
  
Arne Berglund                                         Björn Nordbäck 
	  


