
Ramsö Vaxholms Samfällighetsförening 
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 26 juni 2022. 
 
1. Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Val av ordförande för stämman. 
Stämman valde Bengt Ekman till ordförande för stämman. 

3. Val av sekreterare för stämman. 
Stämman valde Monica Å-Baumgarten till sekreterare för stämman. 
 
4. Val av två justerare. 
Stämman valde Kjell Persson och Johan Paléus till justerare av 
stämmoprotokollet.  
 
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 
Kallelse har satts upp på Ramsö brygga två veckor före  
stämman och lagts ut på nätet före stämman. Stämman beslutade att kallelse 
skett i behörig ordning. 

6. Godkännande av röstlängd. 
Röstlängd lästes upp och justerades. 
Stämman beslutade att fastställa röstlängden.  
 
7. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning. 
Bengt Ekman föredrog verksamhetsberättelsen och den 
ekonomiska redovisningen.  

S:16 Anders Öberg gav en uppdatering av vägföreningens planering av 
renovering av del av Ramsövägen, Tynningösundet. Vägföreningen kommer att 
ha en tät dialog med berörda bryggägare. 
 
8. Revisorernas berättelse. 
Ordinarie revisor närvarade inte vid årsmötet och hade inte heller lämnat in 
någon revisionsberättelse. 
 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Stämman beslutade att eftersom revisionsberättelsen bara är en 
rekommendation så beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året.  



10. Disposition av föreningens vinst och förlust. Förslag till dispositionen ser ut 
enligt följande: årsmöteskostnader 500 kr, övrigt 1 500 kr = summa 2 000 kr. 
Stämman beslutade att godkänna föreslagen disposition. 

11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.Inga motioner 
från delägare har inkommit.    

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 
 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att även 2021 inte ge någon 
 ersättning till styrelse och revisorer. 
 
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstlängd samt debiteringslängd.   
Styrelsen föreslår ingen utbetalning eller debitering under året. 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 
 
14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 

 Stämman beslutade att välja  

- Bengt Ekman omval till föreningens ordförande på 1 år. 
- Monica Å-Baumgarten omval till ordinarie ledamot på 2 år. 
- Kjell Sundstedt till ordinarie ledamot 1 år kvar.    
- Christine Ahlm omval till styrelsesuppleant på 1 år. 
- Elsegerd Widholm nyval till styrelsesuppleant på 1 år. 
- Jonas Moberg omval till revisor och Kjell Persson omval till 

revisorssuppleant på 1 år. 

15. Val av valberedning. 
Stämman beslutade att styrelsen skulle arbeta för att utse en valberedning då 
ingen av de närvarande på årsmötet ville ta på sig uppdraget. 
 
16. Övriga frågor. 
Bengt Ekman informerade om att IP Onlys fiberdragning på samfälld mark 
endast berör S:9. 

Frågan om korsägande av andelar i samfälligheter Ramsö/Skogsö. Dessa går 
inte att lösa upp p g a för höga kostnader. 

Kjell Sundstedt tar upp frågan om gemensamma brunnar. Inga sådana finns på 
samfällda marker. 

17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
Stämmoprotokollet skall enligt stadgarna justeras inom två veckor och hållas 
tillgängligt på Ramsö brygga och på nätet. 



 
18. Ordförande avtackar Yvonne Nyman för sina år i föreningens styrelse och 
förklarar därefter mötet avslutat. 
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