
Arholma ekonomiska förening

Protokoll fört vid årsmötet för Arholma Ekonomiska Förening den 15 maj 2011

Närvarande: Se bilaga 1.

1. Styrelsens ordförande förklarade årsmötet öppnat.  Stämmans dagordning godkändes.
2. Till ordförande vid årsstämman utses Inger Örtendahl
3. Till protokollförare vid årsstämman utses Claes Örtendahl. Till justeringspersoner utses
Ingvar Manners och Torbjörn Jansson
4. Årsstämman beslutar att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar.
5. Stämman antar som röstlängd den i bilaga 1 bifogade närvarolistan. Inga fullmakter
föreligger.
6. Styrelsens bokslut och förslag till budget presenteras varvid konstateras att:

a. Omsättningen under året varit i stort oförändrad
b. Extraordinära kostnader för fastighetsunderhåll har orsakat ett negativt
resultat som dock täcks genom upplösning av periodiseringsfonden.
c. Likviditeten har varit god under året.
d. Budgeten för 2011 förutsätter en ökad omsättning, lägre kostnader för
fastighetsunderhåll men ökade kostnader för personal på grund av dubbla
föreståndarkostnader under 2 månader.

7. Revisorernas berättelse föredras (bilaga 2). Årsstämman föreslås:
a.  fastställa den föredragna resultat- och balansräkningen
b. att 2010 års vinst överförs i ny räkning
c. att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2010

8. Årsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning
9. Årsstämman beslutar att överföra 2010 års vinst i ny räkning
10 . Årsstämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.
11.  Årsstämman beslutar att – i likhet med tidigare år – ingen ersättning skall utgår till
styrelsens ledamöter och revisorer.
12. På valberedningens förslag väljer årsstämman Inger Örtendahl att leda styrelsens arbete.
13. På valberedningens förslag väljer årsstämman:

a.  Solveig Svensson och Thomas Andersson till styrelseledamöter på 2 år.
b.  För samma tid utses Claes Örtendahl och Per Henrik Sjöblom till suppleanter
på 2 år.
c.  Hanna Rodin utses till suppleant på 1 år

14. På valberedningens förslag väljer årsstämman
a. Rigmor Larsson och Arne Myrbeck till revisorer på 1 år
b..Ulf Blanche och Bo Lewrén till revisorssuppleanter på 1 år.

15. Sylvia Manners och Camilla Forsberg väljes av årsstämman till valberedning på 1 år
16. Årsavgiften fastställes till 300 per familj för 2011.
17. Ordföranden redovisar möjligheter till särskilda programpunkter under 2012 då Arholma
handel fyller 100 år. I diskussionen framkommer förslag på ett seminarium med inbjudna för
samtal om glesbygdsöars särskilda problem och möjligheter, utgivandet av en kalender med
bilder och text som belyser affärens historia, kundinriktade arrangemang på en fastställda
”födelsedag”, festligheter för föreningens många trogna medlemmar och andelsägare.



18. Föredras motion från Maud Eng (bilaga 3), Siemesgården. Styrelsen föreslår stämman att i
motionärens anda öppna en möjlighet för kunder att låta pant tillfalla föreningen förtjänar stöd
från en tidpunkt som styrelsen beslutar. Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens
förslag.
19. Då inga ytterligare frågor föreligger för årsstämmans behandling beslutar ordföranden att
framföra ett särskilt tack till mångårige styrelseledamoten Henry Larsson för hans stora insats
för Arholma handel. Ordföranden tackar också särskilt Solveig Svensson. Årsstämman
förklaras därefter avslutad.
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