
Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen för Ramsö Fastighetsägarföreningen avger härmed årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020-01-01 –2020-12-31.  
 
Medlemmar 
Föreningen hade 98 betalande medlemmar vid verksamhetsårets slut.  
 
Årsmöte  
för 2019 hölls 2020 06 06. Protokoll från årsmötet finns på www.ramso.nu samt i vänthuset 
vid Ramsö brygga. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
Monica Åkerlund-Baumgarten, ordförande vald tom 2020 års stämma 
Åsa Wärn Björling, vice ordförande vald tom 2021 års stämma 
Solveig Edlund, sekreterare vald tom 2020 års stämma 
Christine Näsholm, kassör vald tom 2020 års stämma 
Lillemor Adersteg, ledamotvald tom 2021 års stämma 
Ragnhild Tilly, suppleant vald tom 2020 års stämma 
Gunilla Odin, suppleant vald tom 2020 års stämma 
Revisorer Jonas Moberg, ordinarie vald tom 2020 års stämma 
Maria Norlin, ordinarie vald tom 2020 års stämma 
Hans Holm revisorsuppleant vald tom 2020 års stämma 
 
Valberedning 
Ylva Kjellberg och Anders Öberg valda till 2020 års stämma. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året. Därutöver har förekommit 
informella överläggningar mellan styrelsemedlemmar och kommittémedlemmar. 
 
Midsommar 
Inställt gemensamt firande p g a pandemin. 
 
Ramsö Boule 
Inställt p g a pandemin 
 
Bring your own  
Inställt p g a pandemin 
 
Uppfräschning av vänthuset 
Första helgen i augusti skrapade, tvättade och målade vi med gemensamma krafter 
utsidan på vänthuset vid Ramsö Ångbåtsbrygga. 
De som ville hjälpa till fick boka in sig på arbetspass. 
Lördagen avslutade vi på vår egen äng med grill och fantastisk underhållning av  
Lillemors Orkester. En magisk kväll vi sent kommer att glömma. 
 
 
 



Eld över hav och land 
I oktober tände vi marschaller och grill vid Ramsö ångbåtsbrygga. Otroligt vackert att se 
bryggan och ångbåtsbacken upplyst av alla ljus.  
 
Markköp 
Lantmäteriet fattade beslut i enlighet med vår ansökan i slutet av december 2019 och 
beslutet vann laga kraft i slutet av januari 2020. 
Den 14/2 2020 gjordes betalningen för marken till den tidigare markägaren. 
Stort tack till alla Ramsöbor som varit med och bidragit till att vi nu kunnat säkra marken 
för fritidsändamål. 
 
Tillgångar 
Per 31/12 -20 
Företagskonto  +32.733:83:- 
Sparkonto  +50.000:-  
 
Förslag till resultatdisposition 
-5.018:- tas från det egna kapitalet 
 
 
 


