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1. Stämmans öppnande. 

Stämman öppnades av Lars-Åke Ottoson, som hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av mötesordförande samt sekreterare för stämman. 

Kiki Hall valdes som ordförande och Johan Laufke som sekreterare för stämman. 

 

3. Upprop och fastställande av röstlängd. 

Stämman beslöt att röstlängden blir närvarolistan. 

 

4. Fråga om kallelse behöringen skett. 

Stämman är behörigt kallad. 

 

5. Fastställande av dagordningen. 

Godkändes. 

 

6. Val av två justeringsmän/ kvinna. 

Stämman valde Sandra Fryk och Björn Dettner till rösträknare och 

justeringsmän/kvinna. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2011. 

Lars-Åke berättade om året samt gick igenom ekonomin. 

 

8. Revisorernas berättelse. 

L-G Palmér läste upp revisionsberättelsen, vilken var utan anmärkning. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman beslutade om full ansvarsfrihet skall utgå till styrelsen. 

 

10. Beslut om arvode till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. 

Stämman beslutade att styrelsens arvode blir oförändrat dvs. 20 000kr. Styrelsen 

beslutar om inbördes fördelning av arvodet om 20 000kr. 

 

11. Styrelsens förslag(propositioner). 

Inga förslag ifrån styrelsen. 

 

12. Inkomna motioner. 

Inga inkomna motioner. 

 

13. Fastställande av årsgift. 

Stämman beslutade att höja årsavgiften till 400kr. Höjningen skall gå oavkortad till 

bryggan vid barnbadet som kräver mycket underhåll nästa år, samt inrätta en 

bryggfond. Det beslutades även att styrelsen skall sända ett brev till alla tomtägare i 

Saltarö-Skärmarö Tomtägarförening som berättar vad förening gör och har för ansvar. 

 

  

Kommentar [JL1]:  



14.  Val av ledamöter samt suppleanter. 

Till ordförande valdes Kiki Hall på fyllnadsval. 

Lars-Åke Ottoson valdes till kassör. 

Anders With valdes till ledamot. 

Camilla König Ekegren valdes till suppleant. 

Resten kvarstår. 

 

15. Val av revisorer. 

L-G Palmér omvaldes. Bernt Holmer fyllnadsval 2013. 

 

16. Val av valberedning 

Till valberedningen valdes Anders Fridell och Karin Johansen. 

 

17. Övriga ärenden. 

Lars-Åke berättade om den nya hemsidan, samt att föreningen gått över till bankgiro. 

Agneta Waldenström överräckte en tavla  till föreningen som har skänkts av Evy och 

Sterner Rörvall. Det kom fråga om vad som skall hända med den eldhärjade 

byggnaden vid herrgården. Svaret var att den skall rivas. Trappan vid hopptornet 

skall flyttas ner mot vattnet. 

 

18. Stämmans avslutande 

Stämman avslutades av ordförande, som tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Vid protokollet:                                       Stämmans ordförande: 

 

 

 

 

 

 

Johan Laufke                                              Kiki Hall 

 

 

Justeringsmän/kvinna                   

 

 

 

 

          

  

 

    Björn  Dettner                                           Sandra Fryk 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


