
Dagordning vid årsmötet vid Kvarnen den 29 maj klockan 13.00 
2022 

När: Stämman börjar klockan 13.00 Var: Vid kvarnen på Edholma Närvarande: styrelsen: Peter 
Carlson, Magnus Rittnor, Johan Torstensson, Caroline Westcott och Johan Lundin
 

1 Mötets öppnande: Peter C öppnar mötet 
2 Val av ordförande att leda förhandlingarna: Peter Carlsson väljs 
3 Val av sekreterare: Magnus Rittnor väljs 
4 Mötets behöriga utlysande (kallelse med post eller e-post minst 14 dagar före) 
: Mötet ansågs behörigt utlyst. 
5 Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning: Närvarolista 
skickades runt. 
6 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll: Larsa Lindström  
7 Verksamhetsberättelse för 2021: Johan T önskar tillägg till 
verksamhetsberättelsen om arbetet med Kvarnbryggans renovering samt 
arbetet med Kvarnhästen som färdigställdes av Johan T, Larsa och Bengt Elison, 
ett gammalt projekt som har tillstånd och startades av Per Larsson för 20 år 
sedan. Styrelsen har även haft konstituerande möte samt telefonkontakt vid 
behov under året. 
8 Framläggande av årsredovisning: Johan Lundin framförde berättelsen, inga 
frågor. 
9 Framläggande av revisionsberättelse: Johan Lundin redovisade. Johan T 
frågade om balansräkningen och om fordringar på medlemsavgifter som i år var 
5 st. 3 medlemmar har valt att lämna ETF och resterande som ej betalar är 
varierande från år till år. i diskuterade om vi bör skicka till inkasso och gav 
styrelsens förtroende att nyttja det vid behov. Vi skall påminna medlemmarna 
att ETF höjer värdet på ön. 
10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning: Lars Elison berömmer 
Johans arbete. 
11 Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning: Fastställdes. 
12 Fastställande av budget: Fastställdes. 
13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna: Beviljas ansvarsfrihet 
14 Fastställande av arvode till ledamöter och suppleanter för 2022: Oförändrat, 
900 sek/år och det finns ca 12 000 sek innestående. 
15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter: Valberedningens förslag 
godkännes: Peter Carlsson ett år kvar som ordinarie ledamot,  Magnus Rittnor 
ett år kvar som ordinarie ledamot, Johan Lundin ett år kvar som ordinarie 
ledamot, Caroline Westcott nyval två år som ordinarie ledamot, Johan 
Torstensson nyval ett år som suppleant.  
16 Val av revisorer samt suppleanter: Revisor: Lars Elison omval på ett år. 
Revisorssuppleanter: Kerstin Lindström omval på ett år, Lena Rinne omval på ett 
år.

17 Val av valberedningen, Bengt Elison och Lar-Åke Fredberg omväljs på ett år.



 
18 Inköp av byggnadsställning till kvarnen för 60 000 sek: Godkänndes 
19 Motion 1, förslag på åtgärder: 

Att förstärka vägarna på Edholma då belastningen har ökat och kommer 
förmodligen öka då fler fastighetsägare befinner sig på ön året runt. Vägen är 
på många ställen våt och lerig vilket gör det svårt att gå, och risken för 
halkskador ökar, man väljer också att gå utanför vägen som gör att man förstör 
naturen vid sidan av vägen. Exempel på sträckor som bör förstärkas: 

Från fotbollsplanen och upp mot Elisson 

Från korsningen vid Claessons fram till Nordlunds 

Detta är bara två exempel det finns många fler sträcker, man bör göra en 
besiktning och bedöma var förstärkning av vägen behövs göras:  

Styrelsen får i uppdrag att göra den besiktning samt besluta vart förstärkningar 
behöver göras, förslagsvis ända bort till Jahnkes.

2. Längs med vägen behövs träd och buskar gallras då träd hänger över vägen 
och kan utgöra en fara. Buskar och sly breder ut sig över vägen och gör den 
smal. Övrig skog och skogsytor behövs också ses över. Målet bör vara att få en 
trevlig skogsmiljö med stor mångfald, där träd av olika ålder och arter kan 
samsas, naturen skall vara lättillgänglig och attraktiv för oss alla som bor på 
Edholma. Idag är många skogspartier farliga, otillgängliga att gå och vistas på 
och det ser inte trevligt ut. 

För att dessa åtgärder ska kunna genomföras behöver detta upphandlas, 
omfattningen är för stor och riskabelt för att genomföra med 
Tomtägarföreningen medlemmar. Det behöver också genomföras skyndsamt 
innan det inträffar en olycka. 

Crister och Carina Edholma 1:6  

Styrelsen ges i uppdrag att säkra stigen så gott det går, men vill även påminna 
alla tomtägare att man själv har ett ansvar att ta ned träd, sly och annat på 
omgivande allmänningar kring sin tomt, särskilt mot stigen. ETF kommer inte 
upphandla tjänst för gallring på allmänna skogsytor.

20 Midsommarstången kläs på fredag klockan 15.00. Midsommar firas 
traditionsenligt på lördagen klockan 13.00. Fotbollsmatchen startar klockan 
11.00 på söndagen.  

Karl Olandersson spelar trumpet som tidigare år 
Rinne tar hand om Tombolan 
Elison sköter Spikslagning 
Magnus Rittnor sköter lekarna 



Pilksatningern behöver ansvarig, tavlor mm finns hos Rinne. 
Fredbergs sponsrar stången med ny flagga.   
Pekka klipper gräset vid kvarnen.  
Jakobsson klipper fotbollsplanen.

21 Övriga frågor: Elison frågade om kablar vid kvarnbryggan. Om dom försvinner 
har vi pengar till duk och sand. 
22 Mötets avslutande: Peter avslutade mötet.

Magnus Rittnor (sekr.) Peter Carlsson (ordf.)         Larsa Lindström (justerare)

………………………….. …………………………… ……………………

Lars Lindström

Lars Lindström

Lars Lindström


