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1. Stämmans öppnande. 

Stämman öppnades av Kiki Hall, som hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av mötesordförande samt sekreterare för stämman. 

Kiki Hall valdes som ordförande och Camilla König Ekegren 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. 

Fatställdes och godkändes. 

 

6. Val av två justeringsmän/ kvinna. 

Stämman valde Kurt Keiler och Björn Ekegren till rösträknare och justeringsmän. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2012. 

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten gicks igenom. Dessa 

godkändes och lades till handlingarna. Mötet beslutade att vinsten balanseras i nästa 

års räkning.  

 

8. Revisorernas berättelse. 

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

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Stämman beslutade om att full ansvarsfrihet skall utgå till styrelsen. 

 

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

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

beslutar om inbördes fördelning av arvodet om 20 000 kr. 

 

11. Styrelsens förslag (propositioner). 

Inga förslag ifrån styrelsen. 

 

12. Inkomna motioner. 

Inga inkomna motioner. 

 

13. Fastställande av årsgift. 

Förslag och beslut fastställdes att årsavgiften 2014 blir 450 kr varav 100 kr går 

oavkortat till bryggfonden för att säkra en ny brygga 2014.   

Beslut fattades att detta skall tydligt framgå i utskicket med brev och inbetalningskort 

våren 2014.  



 

14.  Val av ledamöter samt suppleanter. 

Till ordförande valdes Catharina ”Kiki” Hall på 2 år - 2015 

Till ledarmöter valdes: 

 Anna Lena Forslund 2 år - 2015 

Johan Laufke 2 år - 2015 

Karl .Guthberg 2 år  - 2015 

 

Lars-Åke Ottoson kvarstår - 2014 

Anders With kvarstår - 2014 

Camilla König Ekegren kvarstår - 2014 

 

15. Val av revisorer. 

 Bernt Holmer blev omvald 2 år - 2015. 

 L-G Palmér kvarstår – 2014  

 

16. Val av valberedning 

Till valberedningen omvaldes Anders Fridell (sammankallande) och Karin Johansen. 

 

17. Övriga ärenden. 

Valberedningen uppmuntrade att få förslag på nya styrelsemedlemmar inför nästa år. 

Kiki belyste önskan att få stöd av medlemmar att vara med och hjälpa till vid 

aktiviteter.  

Frågan om kommunalt vatten och avlopp ställdes. Ingen ny information fanns att ge 

i denna fråga.  

Informationsbrevet som Värmdö kommun har skickat ut gällande slamsugning 

berördes kort.  

Det gavs uttryck för en önskan om att Grannsamverkan bör uppmärksammas mer. 

Åsikter om skylten ”Saltarö Joggers” uppfattas som icke estetisk av vissa 

medlemmar, dock ingen fråga för Tomtägarföreningen.  

Sommarens framtida aktiviteter belystes och välkomnades till. 

 

18. Stämmans avslutande 

Stämman avslutades av ordförande, som tackade för visat intresse och önskade 

samtliga en riktigt skön sommar. 

 

 

 

Vid protokollet:                                       Stämmans ordförande: 

 

 

 

 

Camilla König Ekegren                                Catharina ”Kiki” Hall 

 

Justeringsmän/kvinna      

 

 

 

Björn Ekegren   Kurt Keiler                                       


