
 

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2012-05-20 

  

 

 

1.  Mötets öppnande 

 Styrelsen för Intresseföreningen hälsade alla välkomna. 

 

2.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 Inger Örtendahl valdes till årsmötets ordförande och Lena Bolin till sekreterare. 

 

3.  Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 

 Till justerare valdes Birgit Lindgren och Maud Berlin. 

 

4.  Frågan om stämman behörigen utlysts 

 Godkändes att stämman behörigen utlysts. 

 

5.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt 
 ekonomiska rapport 

 Verksamhetsberättelsen föredrogs av stämmans ordförande  (bilaga I) 

 som godkändes. Paula Själander föredrog den ekonomiska redovisningen (bilaga II). 

 Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.  

 

6.  Revisorernas angivna berättelse 

 Revisionsberättelsen redovisades av Birgit Lindgren. 

 

7.  Årets resultat balanseras i ny räkning 

 2011 års resultat balanseras i nytt räkenår. 

 

8.  Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

9.  Budget för verksamhetsåret 

 Paula Själander redogör 2012 års budget (bilaga III) och budgetförslaget 

 godkändes. 

 



 

10. Motioner 

Stämmans sekreterare, Lena Bolin redogjorde för 2011 års motion från Maud 

Eng gällande önskemål om flyttning av gul brevlåda till postlådor vid 

Simesgården. Den gula brevlådan idag placerad vid postlådorna i närheten av 

kyrkan kommer att flyttas till Simesgården. Lennart Fransson kommer att 

kontakta Lena Bolin för att kunna genomföra flytten av den gula lådan.   

 

11. Val av styrelse 

Stämmans ordförande och tillika sammankallande för valberedningen redogör 

för deras förslag till ny styrelse. 2012 års styrelse ser ut som följer: 

 

 Ordförande  Tove Tjernkvist 1 år omval 

 Ordinarie ledamot Lena Bolin  1 år  kvarvarande 

 Ordinarie ledamot Lennart Fransson 1 år kvarvarande 

 Ordinarie ledamot Tobias Olbers 2 år nyval 

 Ordinarie ledamot Anna Rosenfeld 2 år omval 

 Suppleant  Maria Eklind Cervenka 1 år nyval 

 Suppleant  Kicki Tjärnquist 2 år omval 

 

 Konstituerande möte kommer att äga rum i direkt anslutning till årsmötet. 

 

12. Val av revisorer 

 Ordinarie  Torbjörn Jansson 1 år omval 

 Ordinarie  Birgit Lindgren 1 år omval 

 Suppleant  Arne Myrbeck 1 år omval

  

 

13. Val av valberedning 

 Sammankallande Inger Örtendahl 

   Emma Olbers 

 

14. Medlemsavgift 2013 

 Medlemsavgiften beslutades oförändrad, 200: -/hushåll. 

 

15. Övriga ärenden 

 Information om hemsidan 

 

Tobias Olbers informerar om arbetet med den nya hemsidan, att det har varit 

viktigt att bevara det arbetet som Christer Forssander har gjort och samtidigt 

skapa en samlingsportal för Arholma ö som på ett enkelt sett informerar om det 

som händer och finns att uppleva på Arholma. Målsättningen är att innan maj 

månads slut kunna presentera den ”nya” www.arholma.nu. Stämman önskar att 

det ska vara ett informationsmöte under sommaren för att samtliga användare 

http://www.arholma.nu/


 

och deltagare på den nya hemsidan. Intresseföreningen kommer att ta upp denna 

fråga vid kommande styrelsemöte för planering av ett sådant informationsmöte. 

  

 

 Skärgårdsföreningen  
Erik Westerlund informerar om skärgårdsföreningens tankar om en sammanslagning 

med Intresseföreningen. Erik har även återigen diskuterat frågan i SIKO, 

Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation men som i dagsläget ej 

accepterar en sådan sammanslagning utifrån sina stadgar. SIKO har dock för avsikt 

att diskutera frågan att förändra sina stadgar. Detta skulle kunna innebära 

möjligheter med ett ”fastboende utskott” inom Intresseföreningen som representanter 

inom SIKO. 

 

 Hjärtstarter 
Camilla Forsberg tar upp frågan om hjärtstarter på Arholma. Vid 2011 års årsmöte i 

Intresseföreningen informerade Hasse Bolin om att en hjärtstarter kommer att 

komma till Arholma. Det har även gjorts en skrivelse till TioHundra nämnden utifrån 

att Arholma blev lovad en hjärtstarter. Hasse Bolin lovar att fortsatt jobba med att få 

hit en hjärtstarter inom kort med tillhörande utbildning. 

 

 

 

16. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

 

Lena Bolin  

 

 

 

 

 

Justerade 

 

 

 

 

 Birgit Lindgren   Maud Berlin 

 

 


