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I. Närvarande 
Följande personer var närvarade: Närvarolista är bilaga 1 

II. Till ordförande av mötet valdes Stefan Cårebo och som sekreterare valdes Johnny 
Rosberg. Stefan hälsade alla hjärtligt välkomna. 

III.Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lars Ahlström och Johan 
Axelsson. 

IV.Ordföranden gjorde ett upprop. 

V. Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen för 2011-2012. Denna var även 
en bilaga tillsammans med kallelse mm till årsmötet. Det har inte varit några större 
problem. Vägunderhållet har varit normalt. 

VI.Orföranden redogjorde kort för ekonomin, som är god. 

VII.Revisorn, Monica Sweitz, berättade att hon tagit del av ekonomin och att den 
ekonomiska redovisningen var som den ska. 

VIII.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

IX.Styrelsen föreslår att ett beslut från årsmötet 2006 att alltid ha årsmötet en viss dag 
och en viss tid rivs upp. I stället bestämmer varje årsmöte tid för årsmötet året 
därpå. Mötet beslutade enligt förslaget. 

X. Ingen ersättning utgår till styrelsen eller revisorerna. 

XI.Ett budgetförslag är utskickat med kallelsen. Det fanns inga synpunkter på detta, 
så förslaget styr ekonomin. 

XII.Valberedningen Ulf Ericson och Rolf Estelle presenterade förslag till styrelse:  
Ordförande på ett år är Stefan Cårebo, omval  
Ledamöter med ett år kvar: Johnny Rosberg och Lars Tengelin  
Ledamöter: Frida Strandberg, nyval (två år), och Björn Palmqvist nyval (två år), 
Suppleant med ett år kvar: Anders Öhrbom 
Suppleant: Yvonne Lundberg, nyval (två år)  
 
Revisorer: 
Monika Sweitz, omval  
Marianne Estelle, omval  



 
 
Revisorssuppleanter: 
Stig Anefelt, omval  
Benny Wahlqvist, omval 

Mötet antog förslaget. 

XIII.Valberedningen Ulf Ericson och Rolf Estelle förslogs bli omvalda (ett år), och så 
skedde. 

XIV.Valberedningen föreslog dessutom att ge styrelsen i uppdrag att på något sätt 
undersöka möjligheterna att sammanlägga Ångbåtsbryggföreningen och 
Vägföreningen, som vi kallar oss i dagligt tal. Styrelsen lovade att till nästa 
årsmöte presentera ett förslag. 

XV.Nästa årsmöte kommer att hållas andra lördagen i juli 2013,13 juli kl.10.00 vid 
ångbåtsbryggan. 

XVI.Ordföranden tackar för visat intresse och avslutade mötet. 

Stefan Cårebo    Johnny Rosberg 

Ordförande     Sekreterare 

     

Justeras: 

Lars Ahlström     Johan Axelsson 




