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Ramsö Fastighetsägareförening 
 

Protokoll från årsmöte 2021 
Lördagen den 5 juni 2021 på ängen vid bouleplanen 

 
 
 

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 Solveig Edlund valdes till 
årsmötets sekreterare. 
 

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 
Hans Holm och Rolf Pettersson valdes till justerare. 
 

4. Fastställande av tid för justering av årsmötets protokoll 
Årsmötets protokoll justeras söndagen den 20 juni 2021 uppe på festplatsen. 
 

5. Beslut om protokollets offentliggörande 
Årsmötets protokoll offentliggörs i vänthuset på Ramsö brygga den 24 juni 2021. 

 
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 22 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 2020. 
Styrelsens ordförande gick igenom styrelsens verksamhet för 2020. På grund av pandemiläget 
ställdemförenngen in midsommarfirandet , Ramsö Boule och pubkvällen. Höstevenemanget ”Eld 
över hav och land” genomfördes. 
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Föreningens kassör Ragnhild Tilly föredrog resultat och balansräkningen för verksamhetsåret 2020.  
Budgeten överskreds med ökad kostnad för renoveringen av vänthuset samt att hjärtstartarens 
batteribyte kostade mer än beräknat. Resultat för 2020 blev -5018 kr. Förvaltningsberättelse samt 
resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna. 

 
11. Föredragning av revisorernas berättelse för 2020. 

Revisorernas berättelse föredrogs av Jonas Moberg. Föreningen har två revisorer Jonas Moberg och 
Maria Norin. Revisor Jonas Moberg har granskat räkenskaperna och upprättat revisionsberättelse. 
Årsmötet godkände revisionsberättelsen. 

 
12. Årsmötet fastslog resultat- och balansräkning för 2020.                                                       

Årsmötet godkände resultat för 2020, 5018 kr tas från det egna kapitalet. 
 

13. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

14. Planerad verksamhet 2021 
a) Städdag på festplatsen 20 juni 
b) Midsommarfirande arrangeras inte av föreningen i år på grund av coronarestriktioner. 
c)  Ramsö Boule - föreningen avvaktar coronasituationen när det gäller beslut om genomförande och 
återkommer med besked senare under sommaren. 
d) Vänthuset på bryggan - fortsatt renovering lördag 31 juli och söndag 1 augusti. Insidan på huset 
och taket ska målas, vissa brädor ska bytas och nya bänkar behövs. För att undvika för många som 
arbetar på en gång kommer man som sist att få boka tid när man kan hjälpa till på hemsidan.  
e) I samband med renoveringen blir det picknick-kväll på ängen lördag 31 juli. Alla tar med egen 
mat och något att sitta på. 
f) Städdag på ladugårdsberget, 16 oktober samma dag som Eld över land och hav. 
g) Eld över land och hav 16 oktober 

 
15. Behandling av motioner 

Inga motioner hade inkommit. 
 

16. a) Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021 
Ragnhild Tilly föredrar styrelsens förslag till budget för 2021. Ingen inkomst beräknas för 
midsommar och boule,  beräknat antal medlemmar 100 st vilket ger inkomst på 40 000 kr. Utgifter 
för reparation och underhåll + bänkar till ängen/boulebanan. Övriga utgifter försäkring, och batteri 
till hjärtstartaren. Resultat för 2021 beräknas bli -15160 kr. Årsmötet fastslog styrelsens förslag till 
budget för 2021. 
 
b) Beslut om årsavgift för 2021  
Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2021 är 400 kronor per år och fastighet. 
 

17. Val av ordförande för en tid av ett år 
Monica Åkerlund-Baumgarten omvaldes till ordförande för en tid av ett år. 
 

18. Val av två ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år 
Solveig Edlund och Christine Näsholm omvaldes för en tid av två år. 
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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 och Maria Norlin omvaldes 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. 

 
23. Övriga frågor                                                                                                                                     

Sophanteringen på Ramsö. Det finns behov av att vara proaktiv från föreningens sida när det gäller 
frågan om framtida sophantering och därför tillsätter årsmötet en grupp som undersöker frågan. Mats 
Björling och Carin Borin anmälde sig och styrelsen tar kontakt med ordförande för Ramsöbergs 
fastighetsägareförening samt Mats Hagrell. 

 
24. Avslutning 

Ordförande tackade alla medlemmar som deltagit på mötet och avslutade årsmötet för 2021. 
 

 
Ramsö den 5 juni 2021 
 
 
 
 
 
Monica Åkerlund-Baumgarten   Solveig Edlund 
Årsmötets ordförande    Årsmötets sekreterare 
 
 
 
    
 
 
Rolf Pettersson    Hans Holm  
Justerare                          Justerare 
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