
      

    

  

Förvaltningsberättelse 

 
Styrelsen för Ramsö Fastighetsägarföreningen avger härmed årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.  
 
 
Medlemmar 
Föreningen hade 114 betalande medlemmar vid verksamhetsårets slut. 
 
 
Års- och informationsmöten 
Ordinarie årsmöte för 2016 hölls 2017 06 18 
Extra årsmöte för 2016 hölls 2017 08 13 
Protokoll från årsmötena finns på www.ramso.nu samt i vänthuset vid Ramsö brygga.. 
 
Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
  
Monica Åkerlund-Baumgarten, ordförande vald tom 2017 års stämma 
Åsa Wärn Björling, vice ordförande  vald tom 2017 års stämma 
Solveig Edlund, sekreterare  vald tom 2018 års stämma 
Christine Näsholm, kassör   vald tom 2018 års stämma 
Lillemor Adersteg, ledamot  vald tom 2017 års stämma 
    
Ragnhild Tilly, suppleant   vald tom 2017 års stämma 
Gunilla Odin, suppleant   vald tom 2017 års stämma 
 
Revisorer 
Jonas Moberg ordinarie   vald tom 2017 års stämma 
Bengt Hedin, ordinarie   vald tom 2017 års stämma 
Jonas Moberg och Bengt Hedin valdes vid extra årsmötet. 
Hans Holm, revisorsuppleant  vald tom 2017 års stämma 
Hans Holm valdes vid ordinarie årsmötet. 
 
 
Valberedning 
Barbro Gustavsson , sammankallande  vald tom 2017 års stämma 
Kerstin Norberg   vald tom 2017 års stämma 
       
 
 
 
Sammanträden       
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under året. Därutöver har förekommit ett 
antal informella överläggningar mellan styrelsemedlemmar och kommittémedlemmar. 
 



      

    

  

 
Midsommar 
Traditionellt midsommarfirande har hållits på sedvanligt sätt med god anslutning.   
Vi tackar Lillemor Wiman som under dagen förstärker vår fantastiska orkester och hoppas att 
Lillemor kommer att göra detta under många år framöver. 
Styrelsen vill också rikta ett stort tack till fam. Geieryd som fixar inköp av godis samt till alla övriga 
som hjälper till med att hålla vår fantastiska midsommartradition levande.  
 
Ramsö Boule 
Årets tävlingar samlade återigen ett stort antal deltagare i olika klasser. Styrelsen vill rikta ett 
stort tack till boulekommitéen som gör dagarna möjliga samt till fam. Jensen, Gustaf 
Ljungström och Rolle Pettersson som sponsrat boulen med penningbidrag. 
 
Bring your own-Pubkväll 
Årets bring your own pub besöktes av ett rekordstort antal personer som bjöds på grilltallrik 
och live musik. 
 
Eld över hav och land 
I oktober tände vi marschaller, eldkorgar och grill vid Ramsö ångbåtsbrygga. Otroligt vackert 
att se bryggan och ångbåtsbacken upplyst av alla ljus. Med glädje konstaterade vi att många 
deltog även i år. 
 
Övrigt 
6 nya bord har köpts in. 
 
Byte av bank 
Föreningen har bytt bank från Nordea till SEB. 
 
Ekonomi 
Årets resultat är +9.142 kr 
 
Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att årets resultat på +9.142 kr tillförs det egna kapitalet. 
 
Föreningen tillgångar 
Föreningen hade per 31/12 2017 369.400:25 kr på banken. 
 
 
 


