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Protokoll från årsmöte för Alholmens ekonomiska tomtägareförening 2022-05-28 

1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Anders Karlsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Inledningsvis 

hölls en tyst minut för under året bortgångna medlemmar. 

2. Val av mötesordförande, som i sin tur utser protokollförare för mötet 

Beslutades att välja Mikael Kullberg till mötesordförande, som utsåg Susann Asplund 

Johansson till mötessekreterare. 

3. Fastställande av dagordning 

Beslutades att fastställa dagordningen. 

4. Mötets stadgeenliga utlysande 

Kallelse skickades ut per mejl och post den 20 april. Enligt stadgarna ska kallelse ske tidigast 

sex veckor och senast två veckor före mötet. Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst. 

5. Fastställande av röstlängd (upprop) 

Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes, 57 tomter var representerade varav sex 

genom fullmakt. Lennart Berg anslöt sent till mötet, årsmötet beslutade att lägga till honom 

med två röster på röstlängden, dvs. 59 tomter vara representerade. 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Beslutades att utse Katarina Schyberg och Madjid Behdjou till justeringspersoner tillika 

rösträknare. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse 

Styrelsens ordförande Anders Karlsson föredrog förvaltningsberättelsen och Hans Melander, 

kassör, föredrog ekonomin. Fanns önskemål om att svaren på vattenproverna skulle läggas ut 

under egen rubrik på hemsidan. Fanns önskemål om att båtar som ligger på allmänningen 

skulle ha ett sista datum för sjösättning. Styrelsen uppdrogs lägga ut vattenproverna på synlig 

plats på hemsidan och ta med båtar som ligger på allmänning i inventering av bryggor och 

båtar. 

Beslutades att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 

8. Revisorernas berättelse 

Johan Hilding läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrkte att årsmötet fastställer 

resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 



 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 

Beslutades att, i enlighet med revisorernas förslag, fastställa resultat- och balansräkning samt 

disponering av resultat enligt styrelsens förslag att årets resultat överförs till 2022 och att 10 

000 kr fonderas till reservfond som då uppgår till ca 85 000 kr. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, enligt revisorernas förslag. 

11. Beslut om arvode för styrelse och revisorer 

Charlotta Hamrin Brohult, valberedningen, föredrog förslag om oförändrade arvoden. 

Beslutades om oförändrade arvoden enligt följande: 

Ordinarie styrelseledamot 2 000 kr  

Suppleant 500 kr  

Revisor 500 kr  

Revisorssuppleant 500 kr 

12. Ärenden som styrelsen anmält, innehöll förslag till stadgeändring 

Passbåtsdrift Alholmen, förslag på alternativ för årsmötet 2022 

Årsmötet ställde sig bakom mötesordförandes förslag om propositionsordning att först 

diskutera och rösta om huruvida det ska stå med i stadgarna eller inte, att föreningen ska 

bedriva passbåtstrafik, och att därefter diskutera hur passbåtsverksamheten kan bedrivas. 

Anders Karlsson yrkade på bifall till styrelsens förslag att det ska tas bort ur stadgarna. Ulla 

Eriksson yrkade att det ska stå kvar i stadgarna. 

Beslutades efter votering med röstsiffrorna 41 mot 17 att det, i enlighet med styrelsens 

förslag, ska tas bort ur stadgarna att föreningen ska bedriva passbåtstrafik. 

Därefter diskuterades olika alternativ för hur passbåtsverksamheten kan bedrivas. Fyra 

alternativ var framtagna av styrelsen och utskickade med möteshandlingarna – två alternativ 

om passbåtsverksamhet i egen regi fanns och två om passbåtstrafik utanför föreningen. Ett 

nytt förslag E (bilaga), som dock utgick från att passbåtstrafik står kvar i stadgarna, lästes upp 

av Ulla Eriksson. 

Anders Karlsson föredrog styrelsens förordande av förslag D som innebär att passbåtstrafiken 

drivs utanför föreningen. Stefan Strid föreslog att andra än fastighetsägare ska kunna bli 

medlemmar i föreningen och att gästmedlemskap därför bör införas, dvs. en stadgeändring om 

medlemskap i föreningen för att möjliggöra för passbåtsförare att bli medlem. 

Mötet ajournerades i 10 minuter. 

Då mötet återupptogs framförde mötesordförande att då förslaget om stadgeändring om 

medlemskap i föreningen inte var utskickat i förväg och inte uppe på dagordningen, så tas det 

inte upp för behandling, men årsmötet kan ge styrelsen i uppdrag att utreda gästmedlemskap. 

Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att utreda gästmedlemskap. 



 

Årsmötet ställde sig bakom mötesordförandes förslag om propositionsordning att dela in 

alternativen i två grupper och att därmed rösta om passbåtsverksamhet i egen regi eller 

utanför föreningen. 

Beslutades att passbåtstrafiken kan bedrivas utanför föreningen. 

Därmed övergick mötet att diskutera de två alternativ som fanns för att inte bedriva 

passbåtsverksamhet i egen regi. 

Anders Karlsson framförde att styrelsen föreslog alternativ D, att förening bildas för 

passbåtstrafiken. Mötesordförande förtydligade att årsmötet inte kan besluta om att bilda 

förening. Mötesordförande yrkade på att styrelsen ska vara behjälplig vid ett överlämnande. 

Clas Michailoff yrkade på alternativ C, att medlemmarna tillsammans kan hjälpas åt att vid 

behov skjutsa varandra.  

Streck i debatten beslutat. 

Ulla Eriksson påpekade att passbåtstrafik står i stadgarna, och frågade vad som händer med 

passbåtstrafiken fram till det andra årsmötesbeslutet. Anders Karlsson svarade att styrelsen 

troligen kallar till extra årsmöte, och får fundera på hur verksamhetens bedrivs under tiden. 

Beslutades bifalla styrelsens förslag D, att en förening bedriver passbåtstrafiken separat från 

Alholmens ekonomiska tomtägareförening, och att styrelsen ska vara behjälplig vid ett 

överlämnande. Förtydligades att det ingick i alternativ D att passbåten säljs till eventuell ny 

förening.       

13. Fastställande av verksamhetsplan, årsavgift och eventuella extra avgifter 

Beslutades att fastställa styrelsens verksamhetsplan och förslag till årsavgift på 2022 till 300 

kr, arbetsavgift 650 kr (150 kr för höströjare, dvs. får tillbaka 500 kr), återanskaffningsfond 

100 kr samt grovsophämtningsavgift 200 kr. Total medlemsavgift 2022 uppgår till 1 250 kr 

och total medlemsavgift för höströjare uppgår till 750 kr. 

Till verksamhetsplanen togs även fråga (se p. 7 ovan) om båtar som ligger på allmänning och 

att de ska omfattas av styrelsens inventering av bryggor och båtar. 

14. Val av styrelseordförande, för ett år 

Beslutades enligt valberedningens förslag om omval av Anders Carlsson som ordförande. 

15. Val av kassör och öfogde, för två år 

Beslutades enligt valberedningens förslag om omval av Hans Melander som kassör. 

Beslutades enligt valberedningens förslag om nyval av Charlotte de Besche som öfogde. 

16. Val av styrelsesuppleanter, för ett år 

Beslutades enligt valberedningens förslag om omval av Anton Lind. 

Beslutades enligt valberedningens förslag om omval av Björn Danell. 

Beslutades enligt valberedningens förslag om nyval av Jenny de Jong. 

 



 

17. Val av två revisorer och revisorssuppleant, för ett år 

Beslutades enligt valberedningens förslag om omval av Johan Hilding som revisor. 

Beslutades enligt valberedningens förslag om nyval av Madjid Behdjou som revisor. 

Beslutades enligt valberedningens förslag om nyval av Ulrika Sundbäck som 

revisorssuppleant. 

18. Val av valberedning 

Beslutades om omval av Charlotta Hamrin Brohult, Björn Grunner och Ann-Christin 

Ohlander till valberedning för ett år. 

19. Årsmötets eventuella instruktion och/eller arbetsordning för styrelsen eller för en 

arbetsgrupp 

Inget var anmält. Fråga om båtar på allmänning tas in i verksamhetsplanen (se p. 7 och p. 13). 

20. Ärenden som föreningsmedlem anmält (motioner) 

En motion av Anna Gulyas hade inkommit med förslag om att det någonstans på Alholmen 

tillskapas en gemensam badplats för alla på ön. Anders Karlsson föredrog styrelsens yttrande. 

Styrelsen föreslog årsmötet att bifalla motionen. 

Beslutades att bifalla motionen. 

21. Övriga frågor 

Fanns inte några övriga frågor. 

22. Rapport från festkommittén 

Ingen verksamhet hade förekommit på grund av covid-19-pandemin. 

22. Mötets avslutande 

Mötesordförande föreslog att de som var intresserade av att starta en förening för 

passbåtsverksamheten skulle samlas, och eventuellt utse kontaktperson.   

Mötesordförande avslutade mötet. 

Alholmen den 28 maj 2022 

 

Susann Asplund Johansson  Mikael Kullberg 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

Justeras: 

 

Katarina Schyberg   Madjid Behdjou 

Justerare    Justerare 


