
När: Stämman börjar klockan 13.00  Var: Vid kvarnen på Edholma   
Hur: Corona situationen gör att endast styrelsen och revisor kan närvara.  
Närvarande: Peter Carlson, Magnus Rittnor, Johan Torstensson, Lars Elison 

1 Peter öppnade mötet 

2 Till ordförande att leda förhandlingarna valde sittande Peter   

3 Till sekreterare valdes Magnus 

4 Mötets ansågs behörigt utlyst (kallelse med post eller e-post minst 14 dagar före)    

5 Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning gjordes men vi behövde 

ingen röstlängd pga inga externa deltagare 

6 Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet valdes Lars Elison och Johan Torstensson 

7 Verksamhetsberättelse för 2020 beslutades att fastställas 

8 Årsredovisning framlades och godkändes 

9 Framläggande av revisionsberättelse som godkändes. Johans räkenskaper blir bättre för varje år, men 
styrelsen bör följa upp dom som inte betalt. Johan Torstensson skall följa upp och hälsa nya medlemmar 
välkomna. 

10 Vi godkände och fastställde resultat och balansräkning  

11 Disposition av resultat enligt fastställd balansräkning balanseras i ny räkning  

12 Budgeten fastställdes  

13 Styrelseledamöterna gavs ansvarsfrihet 

14 Arvode till ledamöter och suppleanter för 2021 beslutades vara oförändrade 

15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter valdes enligt valberedningens förslag: Peter Carlsson, omval 
två år som ordinarie ledamot, Magnus Rittnor, omval två år som ordinarie ledamot, Johan Lundin, omval 
två år som ordinarie ledamot, Caroline Westcott, ett år kvar som ordinarie ledamot, Johan Torstensson, 
omval ett år som suppleant 

16 Till revisorer valdes Lars Elison till revisor och suppleanter Kerstin Lindström och Lena Rinne 

17 Valberedning  omvaldes, Bengt Elison och Lar-Åke Fredberg 

18 Motion om förbättring av stigen tas upp kommande årsmöte då det är en allt för stor fråga som kräver 
dialog  

19 Utifrån dagens Corona restriktioner kan vi inte planera några midsommaraktiviteter   

20 Övriga frågor:  Vi kör naturvårdsdag i höst och försöker få med så många som möjligt. Johan sätter upp 
lappar på ön. Alla skall vara medvetna om sitt ansvar att klippa längst med stigen utanför sin egen tomt 
samt ta ned sly. Torstenson donerar burton rör fäste till bryggan badviken och Magnus lagar.  

21 Mötets avslutades av Peter  

Lars Elison, justerare                  Johan Torstensson, justerare           Magnus Rittnor, sekreterare 

………………………………….       …………………………………………….           …………………………………………  

Peter Carlson, ordförande 

…………………………………. 
 


