
Alholmens ekonomiska tomtägareförening 
 
Protokoll från årsmötet den 18 juni 2016 
 
1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 
Styrelseordföranden Krister Pettersson hälsade alla välkomna till mötet. En tyst minut hölls för bortgångna medlemmar. 
Soile Kaasila valdes till mötesordförande. 
 
2. Val av mötessekreterare 
Linus Brohult valdes till mötessekreterare. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
4. Justering av röstlängd; upprop 
Röstlängden fastställdes. Antalet närvarande medlemmar var: 40. 
 
5. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet beslutades vara stadgeenligt utlyst. 
 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Två justeringsmän: Björn Norbäck och Arne Berglund valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 
 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse. 
Mötessekreteraren drog översiktligt utskickad förvaltningsberättelse och revisorn Hans Melander läste upp revisionsberättelsen. 
Det beslutades att lägga berättelserna till handlingarna, med tillägg till förvaltningsberättelsen om att en röjning ängen vid 
telefonkiosken genomförts och att den östra vattenpumpen fått en ny bottenplatta. 
 
8. Fastställande av balansräkning jämte disponering av resultatet 
Redovisad balansräkning samt styrelsens förslag till disponering av 2015 års resultat fastställdes. 
 
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
Det beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
10. Fastställande av arvode för styrelse, revisorer samt övriga funktionärer 
Beslutades om oförändrade arvoden för styrelse och revisorer. Det innebär att varje ordinarie styrelsemedlem får 2000 kronor per 
år och varje suppleant och revisor får 500 kronor per år. 
 
11. Fastställande av årsavgifter och övriga avgifter år 2016 samt styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016 
Styrelsens förslag om årsavgifter för år 2016 antogs. Det innebär att varje medlem ska betala en årsavgift på 220 kronor, en 
arbetsavgift på 300 kronor (150 kronor för de som deltar i höströjningen) och 100 kronor till återanskaffningsfonden samt 
grovsophämtningsavgift (containerhyra) 200 kronor. Detta innebär att den totala årsavgiften för 2016 är 820 kronor alternativt 670 
kronor vid höströjningsdeltagande. 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastställdes och lades till handlingarna. 
 
12. Val av styrelseledamot (ordförande) för ett år 
Krister Pettersson (omval) valdes till styrelseordförande för ett år. 
 
13. Val av styrelseledamöter (kassör och öfogde) för två år 
Ahmad Jazeb (omval) valdes till öfogde för två år. 
Posten som kassör delegerades av årsmötet till styrelsen att utse inom sig. 
 
14. Val av styrelsesuppleanter för ett år 
Katarina Shyberg (omval), Hans Ulriksson (omval) och Göran Henecke (omval) valdes till styrelsesuppleanter för ett år. 
 
15. Val av två revisorer samt suppleant för dessa för ett år 
Hans Melander (omval) och Bruno Thoursie (omval) valdes till revisorer för ett år. Hans Thunholm (omval) valdes till 
revisorssuppleant för ett år. 
 
16. Val av valberedning 
Ulla Ekstrand-Ek (omval), Agneta Kullberg (omval) och Per Söderberg (omval) valdes till valberedning. 
 
17. Motioner till årsmötet 
Tre motioner behandlades på årsmötet. 
 



Motion 1. Motion om lampan vid södra bryggan. Motionärerna Göran Alvemalm och Sven Gerklev föreslog att styrelsen skulle få 
i uppdrag att snarast se till att belysning vid södra bryggan börjar fungera. Styrelsen föreslog motionen besvarad med hänvisning 
till att man arbetar med ärendet. Årsmötet beslutade att bifalla  motionen. 
 
Motion 2. Motion om gran på stig vid norra bryggorna. Ingrid och Lennart Bodare föreslog att styrelsen ger någon i uppdrag att ta 
ner en gran som står vid sidan om stigen vid deras brygga. Styrelsen föreslog avslag på motionen. Årsmötet beslutade att avslå 
motionen. 
  
Motion 3. Medlemmars utnyttjande av passbåtsbryggorna. Ingrid och Lennart Bodare föreslog att den flotte som tillhör 
innehavarna av tomt 85 ska få ligga kvar vid den norra passbåtsbryggan. Styrelsen föreslog motionen besvarad, med motiveringen 
att en lösning diskuteras med enskilda medlemmar. Vissa närvarande intygade att den tidigare ägaren av tomt 85 bidragit till norra 
bryggans byggande på ett sådant vis att flotten borde få ligga där. Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad. 
 
18. Styrelsens redovisning av uppdrag från föregående årsmöte 
Styrelsens sekreterare redovisade korrespondens med SL om att åter få SL-bussen att gå hela vägen ner till Sluts brygga. 
Öfogden redovisade översynen som gjorts av stigar på ön. 
Förslag väcktes av Madjid Behdjou om att styrelsen ska komma tillbaka till nästa årsmöte med ett förslag om  principer för 
markanvänding med allmänningar. Där ska också ingå förslag om eventuella konkreta åtgärder för underhåll av stigarna. 
Förslaget vann årsmötets bifall. 
Ordförande Krister Pettersson påpekade det som gäller idag: Att fyrhjulingar på öns stigar endast får användas vid medicinska 
skäl eller transporter.  
 
19. Rapport från markvårdsgrupp 
Anders Karlsson föredrog markvårdsgruppens förslag (se bilaga).  
Årsmötet beslutade efter detta: 
Att utöka antalet röjdagar till tre per år, två på hösten och en på våren. 
Att det ökade antalet röjdagar gäller från hösten 2016. 
Att röjlagen ändras från dagens fem till ett enda röjområde för hela ön med tre röjledare. 
Att dessa röjledare ska få arvode i enlighet med markvårdsgruppens förslag. 
Att arvode till röjledare utbetalas först från 2017. 
Att inte ändra arbetsavgift för medlemmarna under innevarande år. 
Att förslaget från arbetsgruppen om införskaffande av motorsågar hänskjuts till styrelsen. 
 
20. Årsmötets eventuella instruktion för styrelsen 
Årsmötet beslutade att utöver verksamhetsplanen ska styrelsen uppdatera föreningens hemsida så att alla aktuella handlingar 
ligger där. 
 
21. Övrigt 
Isekorna. 
Ordförande Krister Pettersson föredrog frågan om isekorna vid de två sunden mellan Munsö och Alholmen. I dagsläget är att 
dessa är i dålig kondition. Mötet diskuterade en lösning på detta och beslutade att de befintliga isekorna ska renoveras till dugligt 
skick.  
Passbåten.  
Ordförande Krister Pettersson berättade om arbetet med att hitta ny passbåtsförare och laga passbåten. Nästa år kommer passbåten 
att läggas i tidigare, så snart isen släppt vid Sluts brygga. 
 
 
Mötet avslutades i duggregnet och föreningen bjöd på kaffe och bulle. 
 
 
Alholmen 29 juni 2016 
 
 
 
 
Linus Brohult  Krister Pettersson 
mötessekreterare ordförande 
 
 
 
 
Björn Nordbäck  Arne Berglund 
justerare  justerare 


