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Alholmens ekonomiska tomtägareförening 

Protokoll från årsmöte för Alholmens ekonomiska tomtägareförening den 27 

juni 2020 

1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 

Styrelsens ordförande Anders Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls 

för den medlem som gått bort under året. Beslöts att välja Mikael Kullberg t ill mötesordförande. 

2. Val av mötessekreterare 

Beslöts att välja Ingrid Widebäck till mötessekreterare. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

4. Justering av röstlängd; upprop 

Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes. 44 tomter var representerade, varav tre via 

fullmakt. 

5. Mötets stadgeenliga utlysande 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt utlyst. 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Beslöts att välja Rolf Andersson och Madjid Behdjou till justeringsmän tillika rösträknare. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse, Inklusive resultaträkning, samt revisorernas berättelse 

Styrelsen redogjorde för förvaltningsberättelse inklusive resultaträkning, en fondering med 10 tkr 

föreslås. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen. Beslöts att godkänna förvaltningsberättelsen 

inklusive resultaträkning, samt att lägga den och revisionsberättelsen till handlingarna. 

8. Fastställande av balansräkning jämte disponering av resultatet 

Beslöts att fastställa balansräkningen och att 2019 års överskott balanseras i ny räkning. 

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Fastställande av arvode för styrelse, revisorer och övriga funktionärer 

Beslöts om oförändrade arvoden för styrelse och revisorer, vilket innebär vardera 2 OOOkr/år för 

ordinarie styrelseledamöter, 500 kr/år för styrelsesuppleanter och 500 kr/år för revisorer. 

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020 samt fastställande av årsavgifter och övriga 

avgifter för år 2020 

Styrelsen redogjorde för förslag till verksamhetsplan 2020. Beslöts att fastställa verksamhetsplanen 

samt årsavgift 2020 om 450 kr, återanskaffningsfond 100 kr, arbetsavgift 300 kr varav 150 kr 

reduceras vid deltagande i röjdag, grovsopsavgift 200 kr samt extra avgift för nyanskaffning av 

dansbana och bod 300 kr. 
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12. Val av styrelseledamot (ordförande) för ett år 

Valberedningen föreslog att Anders Karlsson (omval) ska väljas till ordförande. Beslöts enligt 

valberedningens förslag att välja Anders Karlsson till ordförande för ett år. 

13. Val av styrelseledamöter (kassör och öfogde) för två år 
Valberedningen föreslog att Hans Melander (omval) väljs till kassör för två år och Jan Baldefors 

(omval) väljs till öfogde för två år. Beslöts enligt valberedningens förslag att välja Hans Melander t ill 
kassör för två år och Jan Baldefors till öfogde för två år. 

14. Fyllnadsval av styrelseledamot (sekreterare) för ett år 
Nuvarande sekreterare Ingrid Widebäck har avsagt sig sitt uppdrag varför fyllnadsval måste göras. 
Valberedningen föreslog att Susann Asplund Johansson (nyval) väljs till sekreterare för ett år. 
Beslöts enligt valberedningens förslag att välja Susann Asplund Johansson till sekreterare för ett år. 

15. Val av styrelsesuppleanter för ett år 
Valberedningen föreslog att Anton Lind (omval), Björn Danell (omval) samt Marie-Louise Jakobsson 
(nyval) ska väljas till styrelsesuppleanter för ett år. Beslöts enligt valberedningens förslag att välja 
Anton Lind, Björn Danell och Marie-Louise Jakobsson till styrelsesuppleanter för ett år. 

16. Val av två revisorer samt suppleant för dessa för ett år 
Valberedningen föreslog att Christer Ernemar (omval) och Johan Hilding (omval) ska väljas till 
revisorer samt Madjid Behdjou (omval) till revisorssuppleant, alla för ett år. Beslöts enligt 
valberedningens förslag att välja Christer Ernemar och Johan Hilding till revisorer för ett år samt 

Madjid Behdjou till revisorssuppleant för ett år. 

17. Val av valberedning 
Beslöts att utse Björn Grunner (omval), Charlotta Hamrin Brohult (omval) och Ann-Christin Ohlander 

(nyval) till valberedning för ett år. 

18. Förslag till reviderade stadgar 
Styrelsen hade utarbetat förslag till reviderade stadgar utifrån ändrad lagstiftning samt behov av 
övrig uppdatering. Förslaget godkändes på 2019 års årsmöte med vissa tillägg. För att de nya 
stadgarna ska bli giltiga krävs beslut på två årsmöten. Beslöts att godkänna de föreslagna nya 
stadgarna. Beslutet var enhälligt. Konstaterades att stadgarna således är vederbörligt antagna, och 

ska skickas till Bolagsverket för godkännande och registrering. 

19. övriga av styrelsen föranmälda frågor 
"Rensning" av föreningens konton 
På föregående årsmöte beslöts uppdra åt styrelsen att rensa bland föreningens konton. Föreningen 

har därför fr o m år 2020 en ny kontoplan, vilken presenterats i utskicket till årsmötet. 

20. Motioner till årsmötet 
Inga motioner har inkommit. 

21. Rapport från festkommitten 
Festkommitten konstaterade att de inte hade något att rapportera eftersom årets sedvanliga 

midsommarfirande beklagligtvis fått ställas in pga coronasituationen/-restriktioner. 
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23. Mötets avslutande 
Ordföranden Anders Karlsson tackade för förtroendet, och uttryckte förhoppningar om ett fortsatt 

gott samarbete för öns bästa. 

Alholmen den 27 juni 2020 

Ingrid Widebäck 

Mötessekreterare 

Justeras: 

Rolf Andersson 

Justeringsman 

Mötesordföranden 
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, Madjid Behdjou 

'1.lusteringsman 


