Ramsö Fastighetsägareförening
Protokoll från årsmöte 2020
Lördagen den 6 juni 2020 på fotbollsplanen

1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade alla deltagare
välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Monica Åkerlund-Baumgarten valdes till årsmötets ordförande och Gunilla Odin valdes till
sekreterare.
3. Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
Barbro Gustafsson och Rolf Pettersson valdes till justerare.
4. Fastställande av tid för justering av årsmötets protokoll
Söndagen den 21juni 2020 hos Monica Åkerlund-Baumgarten.
5. Beslut om protokollets offentliggörande
Årsmötesprotokollet offentliggörs i vänthuset på Ramsö brygga den 28 juni 2020.
6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
7. Godkännande av kallelsen
Kallelsen till årsmötet godkändes.
8. Godkännande av röstlängd
Närvarolistan godkändes som röstlängd och det noterades av sekreteraren att 26 röstberättigade
medlemmar (fastigheter) deltog på årsmötet.
9. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Föregående års årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
10. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2019.
Styrelsens ordförande gick igenom styrelsens verksamhet för 2019, bland annat genomförda
aktiviteter såsom midsommarfirande, bouleturnering och höstens evenemang Eld över hav och land.
Pubkvällen ställdes in då det inte fanns tillräckligt med frivilliga för att genomföra evenemanget.
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Föreningens kassör Christine Näsholm gick tillsammans med Ragnhild Tilly som deltog per telefon
igenom resultat och balansräkningen för verksamhetsåret 2019. Förvaltningsberättelse samt resultatoch balansräkning godkändes och lades till handlingarna.
11. Föredragning av revisorernas berättelse för 2019.
Revisorernas berättelse föredrogs av Jonas Moberg. Revisorerna har båda granskat räkenskaperna
och upprättat revisionsberättelse. Årsmötet godkände revisionsberättelsen.
12. Årsmötet fastslog resultat- och balansräkning för 2019. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för
styrelsen. Årsmötet godkände att årets resultat tillförs det egna kapitalet.
13. Planerad verksamhet 2020
a) Ramsö midsommarfirande liksom Ramsö boule 2020 ställs in på grund av Coronapandemin.
b) Beslut om genomförande av Ramsö Pub och Eld över land och hav skjuts upp till senare i
sommar.
14. Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.
15. a) Fastställande av budget för 2020
Ragnhild Tilly föredrar styrelsens förslag till budget för 2020. Årsmötet fastslog styrelsens förslag.
b) Beslut om årsavgift för 2021
Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2021 är 400 kronor per år och fastighet.
16. Val av ordförande för en tid av ett år
Monica Åkerlund-Baumgarten omvaldes till ordförande för en tid av ett år.
17. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år
Lillemor Adersteg och Åsa Wärn Björling omvaldes för en tid av två år.
19. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Gunilla Odin och Ragnhild Tilly omvaldes för en tid av ett år.
20. Val av två revisorer för en tid av ett år
Jonas Moberg omvaldes och Maria Norlin valdes till revisorer för en tid av ett år.
21. Val av revisorssuppleant
Hans Holm omvaldes som revisorssuppleant för en tid av ett år.
22. Val av valberedning
Ylva Kjellberg och Anders Öberg valdes till valberedning.
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23. Övriga frågor
a) Vänthusrenovering
Styrelsen kontaktar byggkunnig person som gör en inventering av behov. Information om datum
för gemensam renovering under sommaren sätts upp i vänthuset och läggs ut på hemsidan. Det är
ett gemensamt ansvar för alla på ön att hålla vänthuset i gott skick.
b) Önskemål att renovera båtrampen vid Ramsö brygga har kommit upp men det är inte är prioritet
för föreningen i år. Dessutom finns det frågetecken var ansvaret för båtrampen ligger.
c) Städdag i skogen på festplatsen genomförs 7 juni kl 11:00.
d) Fråga om landningsplatser för ambulanshelikoptern på ön. Det finns två platser en på
fotbollsplanen vid bouleplanen och en på Ramsöbergs fotbollsplan. Platserna finns markerade på
SOS 112.
e) Det är viktigt att platser för sopor är tydliga. De som har besökare på ön ser till att de vet var de
ska slänga sopor så att det inte ställs sopor bredvid containern vid bryggan. Grävlingar och rävar
sprider ut soporna i området.
f) Var sparsam med vattenanvändningen, de små magasinen som fyller våra brunnar har låg nivå
redan nu.
g) Vi uppmärksammar att två vänner och medlemmar i föreningen tyvärr har gått bort under våren,
Folke Myrholm och Jackie Jakubowski.
24. Avslutning
Ordförande tackade alla medlemmar som deltagit på mötet och avslutade årsmötet för 2019.
Ramsö den 6 juni 2020

Monica Åkerlund-Baumgarten
Årsmötets ordförande

Gunilla Odin
Årsmötets sekreterare

Rolf Pettersson
Justerare

Barbro Gustafsson
Justerare
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