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PROTOKOLL 

FRÅN 

ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 

söndagen 19 maj 2012, kl. 15.00, Båkbergsgården 
 

 

1. Stämman öppnas. Godkännande av dagordning  

Ordförande för styrelsen under år 2011, Inger Örtendahl öppnade stämman och hälsade de 

närvarande välkomna. Stämman godkände den föreslagna dagordningen. 

 

2. Val av ordförande 

Stämman valde Inger Örtendahl till mötesordförande. 

 

3. Val av protokollförare och justeringspersoner 

Stämman valde Lars Lönnstedt till protokollförare. Rigmor Larsson och Thomas Lindgren 

valdes till justeringspersoner. 

 

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

De närvarande fann att stämman utlysts i behörig ordning. 

 

5. Fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter 

Röstlängden utgörs av närvarolistan som upptog 15 namn (bifogas). Inga fullmakter hade 

inkommit. 

 

6. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret samt budgeten 

presenteras 

Underlaget (årsberättelse 2011, resultatrapport för år 2011 och balansrapport 2011-12-31 

samt budget för 2012) hade sänts ut till medlemmarna och fanns även tillgängligt vid 

stämman (bifogas).  

 

Solveig konstaterar att resultatet är positivt och bättre än budgeterat. Omsättningen ökade 

marginellt jämfört med tidigare år. Större utgifter under året som inte direkt hör samman 

med affärsverksamheten har varit uppförande av ett kylförråd i Simpnäs, reparation av 

Sjöstugan samt underhåll av reningsverket. Likviditeten är god. Avsättning till 

periodiseringsfond har skett. 

 

För år 2012 budgeteras ett nollresultat. Omsättningen förväntas öka något. En betydande 

kostnadspost är fortsatta reparationer och underhåll. Fastigheterna är ett viktigt kapital för 

föreningen och de måste vårdas.  

 

Styrelsen föreslår att den redovisade vinsten, 32 000 SEK, balanseras i ny räkning så när 

som på 2 000 SEK som enligt lagkrav avsätts till reservfonden. 

 

7. Revisorernas berättelse 

Rigmor Larsson föredrog revisionsberättelsen (bifogas) vilken tillstyrker att 

 

 resultat- och balansräkning fastställs 

 räkenskapsårets resultat balanseras i ny räkning 

 styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 

8. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna. 
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9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och revisorer 

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöter och revisorer ansvarsfrihet. 

 

10. Beslut med anledning av föreningens vinst enligt balansräkningen 

Stämman beslutade att följa styrelsens förslag till disposition av årets vinst. 

 

11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

Stämman beslutade att ingen ersättning utgår. 

 

12. Val av ordförande 

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Inger Örtendahl till styrelsens 

ordförande på ett år. 

 

15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 

I enlighet med valberedningens förslag (bifogas) valde stämman följande personer att ingå 

i styrelsen: 

 

 Thomas Andersson, kvarstår till år 2013 

 Hans Mörk, omval på två år 

 Lars Lönnstedt, omval på två år 

 Solveig Svensson, kvarstår till år 2013 

 

 Ingvar Manners, suppleant, omval på två år 

 Hanna Rohdin, omval på ett år 

 Per-Henrik Sjöblom, suppleant, kvarstår till år 2013 

 Claes Örtendahl, suppleant, kvarstår till år 2013 

 

14. Val av revisorer jämte suppleanter 
I enlighet med valberedningens förslag (bifogas) valde stämman följande personer till 

revisorer: 

 

 Arne Myrbeck, ordinarie, omval på 1år 

 Rigmor Larsson, ordinarie, omval på 1 år 

 

 Ulf Blanche, suppleant, omval på 1år 

 Bo Lewrén, suppleant, omval på 1 år 

 

15. Val av valberedning 

Stämman valde följande två personer att ingå i valberedningen: 

 

 Camilla Forsberg, omval 

 Sylvia Manners, omval 

 

16. Beslut om årsavgiftens storlek per hushåll för nästkommande verksamhetsår 

Stämman beslöt att årsavgiften förblir oförändrad, dvs. uppgår till 300 SEK för år 2013. 

 

17. Affären fyller 100 år – det ska vi fira 

Affären fyller i år 100 år, ekonomiska föreningen 25 år och affären har itdrivs i egen regi 

under 10 år. Detta firas med en lunch 13 juni vars datum styrts av att möjliggöra 
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deltagande av sponsorer och andra bidragsgivare. Den 4:e augusti blir det födelsedagsfest. 

Det kommer bl.a.att bjudas på smakprov och möjlighet att köpa olika små rätter. 

 

Föreningens medlemmar blir äldre. Det är viktigt med en föryngring. En kampanj i syfte 

att föryngra medlemskåren kommer att bedrivas under sommaren. 

 

18. Ev. motioner 

Ingen motion hade lämnats in. 

 

19. Mötet avslutas 

Inger tackar Solveig Svensson hennes omfattande och professionella arbetsinsats med 

skötseln av föreningens ekonomi. Inger tackar även övriga styrelseledamöter och 

medlemmar som gjort omfattande insatser för föreningen. Avslutningsvis tackar Inger de 

närvarande för visat intresse. 

 

 

Protokollförare 

 

 

Lars Lönnstedt 

 

Justeras 

 

 

Rigmor Larsson   Thomas Lindgren 


