
Ramsö Vaxholms Samfällighetsförening 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 juni 2012 

 

 

§1.  Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2.  Val av ordförande för stämman. 

     Stämman valde Søren Holm till ordförande för stämman. 

 

§3.  Val av sekreterare för stämman. 

     Stämman valde Catharina Lewenhaupt till sekreterare för stämman. 

 

§4.  Val av två justerare, tillika rösträknare. 

     Stämman valde Lillemor Wiman och Lars Lavén till rösträknare och 

     justerare av stämmoprotokollet.  

 

§5.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 

     Kallelse har satts upp på Ramsö brygga och Skogsö Södra nästan 3 veckor   

     före stämman. Kallelsen låg också på föreningens hemsida 3 veckor före  

     stämman. 

 Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning. 

 

§6.  Godkännande av röstlängd, 

    Röstlängd lästes upp och justerades. 11 medlemmar närvarande. 

     Stämman beslutade att fastställa röstlängden.  

 

§7.  Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning. 

     Maria Palm föredrog verksamhetsberättelsen och Bengt Ekman den 

     ekonomiska redovisningen.  

 

§8.  Revisorns berättelse. 

     Stämmo-ordförande läste upp revisorn, Kjell Perssons, berättelse.  

     Revisorn tillstyrkte att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för  

     räkenskapsåret 2011 och att balans- och resultaträkning fastställs av  

 stämman. 

 

§9.  Ansvarsfrihet för styrelsen. 

    Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

 året.  

 

§10.  Punkt 10 flyttades till före punkt 13 då båda punkterna tog upp  

      föreningens ekonomi. 

      Disposition av föreningens vinst och förlust. 

     Stämman beslutade att fastställa budget för 2012. 

 

§11.  Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar. 



  

a.  Framställning från styrelsen: Styrelsen vill inför nästa stämma ta fram  

 förslag till nära samarbete eller samgående med vägföreningen. 

 

b.  Inga motioner har inkommit. 

  

§12.  Ersättning till styrelsen och revisorerna. 

       Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att även 2012 inte ge någon 

       ersättning till styrelse och revisorer. 

 

§13.  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstlängd samt debiteringslängd. 

       Stämman fastslog utbetalningsunderlaget. 

 

§14.  Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 

       Stämman beslutade att välja 

       Maria Palm till föreningens ordförande på ett år. 

       Bengt Ekman (omval 2 år) till ordinarie ledamot och Catharina 

       Lewenhaupt och Kjell Sundstedt till styrelsesuppleanter på ett år. 

 

§15.  Val av valberedning. 

       Stämman beslutade att välja Rigmor Lavén och Monica Baumgarten till 

       valberedning. 

 

§16.  Övriga frågor. 

       Inga övriga frågor framställdes. 

 

§17.  Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 

       Stämmoprotokollet skall enligt stadgarna justeras inom två veckor. 

 Protokollet hålles tillgängligt på Ramöbrygga och på föreningens  

 hemsida.  

 

§18.  Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 
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Lillemor Wiman                                         Lars Lavén 


