
Edholma tomtägareförening 

 
Protokoll fört vid årsstämman i Tornvillan, Vaxholm 2018-05-21  

1 Mötet öppnades av Peter Carlsson som hälsade alla välkomna. Tyst minut hölls för 
Christer Gripstedt och Ove Svensson som lämnat oss. 

2 Till ordförande att leda förhandlingarna valdes sittande. 

3 Till sekreterare för mötet valdes sittande. 

4 Mötet förklarades för behörigt utlyst. 

5 Röstlängd samlades in och dagordning godkändes med tillägg för inkomna motioner 
som blir  
punkt 18 b. 

6 Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll valdes Staffan Törnberg och 
Kaj Jacobsson. 

7 Verksamhetsberättelse för 2017 fastställdes. 

8 Årsredovisning framlades och  fastställdes. 

9 Revisionsberättelsen framlades och fastställdes.  

10 Resultat och balansräkning framlades och godkändes. 

11 Disposition av resultat fastställdes enligt  balansräkning och vi kom fram till att 
fordringar bör tas bort efter tre år för att ge ett verkligt resultat. Simskolan var 
föredömligt redovisad i år.  

12 Budgeten fastställdes. 

13 Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöterna.  

14 Arvode till ledamöter och suppleanter för 2018 beslutade att vara oförändrade. 

15 Vi beslutade att enligt  valberedningens förslag. Caroline Westcott, nyval två år som 
ordinarie ledamot, Johan Torstensson, nyval ett år som suppleant  

16 Val av revisorer: Lars Elison, omvaldes på ett år och som revisorssuppleanter 
omvaldes Kerstin Lindström och Lena Rinne på ett år. 



17 Valberedningen omvaldes på ett år.  

18 Till midsommar tar Jenny Calissendorff hand om pilkastning, Lena Elison peka rätt, 
Sjöblom har sin station som tidigare år, Rosita och Benke klipper gräset runt stång och 
fotbollsplan, Karl Olandersson spelar trumpet, Magnus Rittnor tar hand om lekar. Jag 
tror att familjen Rinne tar tombolan som tidigare år.  Midsommarstången kläs på fredag 
klockan 15. 
Vi letar efter er  som kan ta hand om fiskdamm och fika servering. 
 
18 B Diskussion om att lägga markduk och grus även på mitten av ön. Peter förklarar att 
det är ett flerårigt projekt och att styrelsen jobbar vidare med att få hela ön gångbar 
utan lera. 
 
19 Övriga frågor 
Information Simskolan vecka 28-29 på förmiddagen, simlärare från Åkersberga 
simsällskap, även hennes son är med. Information kommer skickas ut senare om 
märken. 
 
Lilla bryggan på Östra bör åtgärdas. 
Vi tar bort soptunnan vid östra. 
 
20 Mötets avslutande  

 

 

 

Ordförande Peter Carlsson Sekreterare Magnus Rittnor 

 

 

…………………………... ………………………………. 

Justerare Staffan Törnberg Justerare Kaj Jakobsson 
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