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Protokoll från årsmötet för Stensviks Ångbåtsbryggförening  

Datum: 2015-07-11 klockan 11.00  

Plats: Stensviks ångbåtsbrygga 

 

1. Johnny Rosberg öppnade mötet och presenterade dagordningen. 
 
2. Till ordförande av årsmötet valdes Johnny Rosberg. 
 
3. Det fastslogs att årsmötet utlyst i enlighet med stadgarna. 
 
4. Till sekreterare för mötet valdes Kjell Cederholm. 
 
5. En närvarolista upprättandes. En röst per fastighet gäller.  För närvarolista, se 
hemsidan. 
 
6. Till justeringsmän och tillika rösträknare valde stämman Margareta Lanner samt Marie 
Roslund. 
 
7. Ordförande redogjorde för årets verksamhetsberättelse. Han meddelade att 
sandstranden är i bra skick och att lite sly tagits bort. Kedjor, däck och ekstocken är i 
skapligt skick samt att gästbryggan är i gott skick mm. 
 
8. Monica Sweitz redogjorde för resultat- och balansräkning, i kassören Marianne Estelles 
ställe. Resultat- och balansräkning fastställdes. 
Monica Sweitz och Margareta Lanner var nöjda med föreningens räkenskaper och 
verksamhet och föreslog stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2014. 
 
9. Ulf Ericsons motion, om att förvaltningen av vänthuset bör skötas av 
Ångbåtsbryggföreningen, godkändes av stämman. 
 
10. Det beslöts att ingen ersättning skulle utgå till styrelse och revisorer. 
 
11. Stämman valde följande styrelseordförande och ledamöter: 
Ordförande, Johnny Rosberg 
Kassör, Marianne Estelle 
Sekreterare, Kjell Cederholm 
Ledamot, Lars Tengelin 
Ledamot, Ingrid Orstadius(Solvik) 
 
12. Stämman omvalde till revisor, Monica Sweitz och till revisorsuppleant, Margareta 
Lanner. 
 
13. Stämman valde följande personer till valberedning. 
Omval av Rolf Estelle och nyval av Stefan Cårebo. 
 
14. Årsavgiften för 2015 fastställdes till oförändrade 200 kronor. Ulf Ericson framförde en 
förfrågan från Benny Wahlqvist beträffande det ackumulerade belopp som byggs upp av 
föreningen. Frågan var hur det blir med kassan om bryggan helt plötsligt slutar att 
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trafikeras av Waxholmsbolaget.                        
Ordförande upplyste stämman om att pengarna då skall återbetalas till medlemmarna. 
 
15. Tidpunkt för nästa årsmöte beslöts till den 9 juli klockan 11 i direkt anslutning till 
Samfällighetsföreningens årsmötes avslutning. 
 
16. Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på hemsidan samt att det anslås på 
vänthuset. 
 
17. Mötet avslutades. 
 
Vid protokollet: 
 
 

Kjell Cederholm     Johnny Rosberg                            
Sekreterare                Ordförande 

 

Justeringsmän:  
  
 
 
Margareta Lanner           Marie Roslund 
 
Observera:  

Avgiften 200 kr ska vara betald till plusgiro 386735-5 senast 2015-09-30. Det går förstås 
bra att betala redan nu. En påminnelse kommer att skickas ut i början av september 
tillsammans med protokoll från årsmötet och andra handlingar. Skriv namn och 
fastighetsbeteckning på inbetalningen. Dröjsmålsränta 9 % kommer att debiteras efter 
förfallodagen.  

Efter mötet berättade Henning Theorell från Solvik kort om sin bok ”Personer och 
händelser runt sunden vid Södra Ljusterö från 1870 till nutid”. Boken kan köpas vid 
Västergården i Bolby och kostar 200 kronor. 



Stensviks Ångbåtsbryggförening 
Verksamhetsberättelse 2014 

Styrelsen för Stensviks Ångbåtsbryggförening har under 2014 haft följande 
sammansättning: 

Johnny Rosberg Ordförande 
Marianne Estelle Kassör 
Kjell Cederholm Sekreterare 
Lars Tengelin Ledamot 
Ingrid Orstadius Solviks representant 

Revisor 
Monica Sweitz Revisor 
Margareta Lanner Revisorssuppleant 
 

Valberedning  
Ulf Ericson   
Rolf Estelle   
 

Föreningen hade under året 54 medlemsfastigheter. 
Årsmötet hölls den 12 juli 2014. Styrelsen har haft 2 protokollförda möten: 11 oktober 
2014 och 23 maj 2015. Dessutom har det varit mycket direktkontakt och kontakter via 
mail och telefon. 

Bryggan är i gott skick. Rampen har inte åtgärdats enligt tidigare beslut. Sand fylldes på  
sommaren 2014 på och utanför stranden. Vid bryggan finns en skylt som berättar om 
bryggans tillkomst 1999. Skylten var i början på sommaren 2014 i dåligt skick. Den 
snyggades till så att den skulle duga över sommaren. Denna åtgärd håller än. Vi gör en 
ny tillfällig översyn när det behövs. Den yttersta (östra) brädan ansågs av några vara i 
dåligt skick. Vid en koll våren 2015 ansågs den inte vara så dålig, så ett ev byte skötes på 
framtiden.  

Lite sly vid stranden har tagits bort i juni 2015. 

Kedjor och ekstocken ytterst på bryggan håller ett tag till, enligt vår bedömning.  

Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till bilagda resultat- och 
balansräkning. 

Stensvik i juni 2015 

 

Johnny Rosberg Marianne Estelle Kjell Cederholm Lars Tengelin 





Resultat- och balansräkning 2014

Stensviks Ångbåtsbryggförening

Resultaträkning 2014 2013
Intäkter
Årsavgifter 14 716 14 716 15 616 15 616

Kostnader
Underhåll -7 931 0

Pg-avgifter -450 -450
Vägavgift -540 -540
Föreningsavgift -250 -250

Avsättning medlemsavgifter -5 545 -14 716 -14 376 -15 616

Årets resultat 0 0

Balansräkning
Omsättningstillgångar
Postgiro 31 182 25 437
Fordringar medlemmar 4 016 35 198 4 416 29 853

Summa tillgångar 35 198 29 853

Eget Kapital
Balanserat resultat 1 682 1 682
Årets resultat 0 1 682 0 1 682

Skulder
Övriga kortfristiga skulder, medlemsavgifter 33 516 33 516 28 171 28 171

Summa skulder och Eget Kapital 35 198 29 853

Ljusterö i juni 2015

Johnny Rosberg Kjell Cederholm Marianne Estelle
Ordförande Sekreterare Kassör

Lars Tengelin Ingrid Orstadius
Ledamot Ledamot

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den      juli 2015

Monica Sweitz Margareta Lanner
Revisor Revisorssuppleant



Styrelsemöte i Stensviks ångbåtsbryggförening lördag kl 10.00
den 23 maj år 2015.

Mötet hölls hos Ordföranden Johnny Rosberg.

Närvarande:Ordinarie ledamöterna, Johnny Rosberg, Marianne Estelle, 
Kjell Cederholm,  Utöver dessa närvarade dessutom Anders Palmqvist, 
Björn Palmqvist samt Monica Sweits. Lars Tengelin samt Solviks 
representant Ingrid Orstadius hade anmält förhinder.

Johnny Rosberg valdes till mötets Ordförande samt justeringsman och 
Kjell Cederholm till att föra protokollet. 

1. Kjell Cederholm föredrog styrelseprotokollet från 11 oktober 2014. Inga
synpunkter förelåg. Protokollet lades till handlingarna.

2. Administrativa frågor.
a: Ekonomi.

Marianne presenterade föreningens ekonomi, hon konstaterade att det 
4nns ca 14 kkr i kassan och att föreningens ekonomi var god.

3. Underhållsfrågor:
a: Läget just nu (skyltar, brygga, strand).

Informationsskylten är i god kondition.

Däcken, stocken och kättingarna tycks vara i hyfsad kondition.

Stranden är grusad och 4n.

3: Övriga frågor.

Det fanns inga övriga frågor.

Mötet avslutades.

Vid protokollet/Kjell Cederholm          Justeringsman/Johnny Rosberg
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Styrelsemöte i Stensviks ångbåtsbryggföreningen lördagen den 10:e  
oktober kl 11.00 år 2015. 

  
Mötet hölls hemma hos Ordföranden Johnny Rosberg. 

1. Närvarande. 

  Närvarande: Ordinarie ledamöterna, Johnny Rosberg, Marianne Estelle, 
Kjell Cederholm, Lars Tengelin medlemmarna Anders Palmqvist samt 
Björn Palmqvist. Ingrid Orstadius (Solvik) hade anmält förhinder. 

 2. Val av föredragande samt protokollförare, tillika justeringsmän. 

  Johnny Rosberg valdes till mötets Föredragande och  
         Kjell Cederholm till att föra dagens protokoll. De bägge valdes till juste-

ringsmän. 

 3. Genomgång av styrelseprotokoll 23 maj 2015.  

  Protokollet genomgicks, varefter det lades till handlingarna. 

 4. Genomgång av årsmötesprotokoll 11 juli 2015.  

  Protokollet genomgicks, varefter det lades till handlingarna. 

 5. Föreningens ekonomi (kommande utgifter och intäkter samt inbetalning-
ar). 

  Marianne redogjorde för föreningens ekonomi. Det finns 43067kr i kas-
san och ytterligare 8000kr är på väg in och Solvik betalar i vår som bruk-
ligt. 

 6. Vänthuset förvaltning. 
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  Styrelsen konstaterade att vänthusets är i hyfsat skick och att det nu skall 
skötas av föreningen. 

 7. Bryggor, stock mm, strand, skyltar och vänthus. 

  Styrelsen konstaterade att allt såg bra ut och inga direkta åtgärder krävs. 

 8. Eventuella synpunkter från medlemmarna, brev mail. 

  Styrelsen avslog Ulf Ericsons förslag om att föreningen även skulle för-
valta parkeringsplatserna. 

 9. Övriga frågor. 

  Marianne fick i uppdrag att uppdatera Trafikantföreningen beträffande 
vem som de skall skicka kallelser och information till inom vår förening. 
Samt stämma av med dem beträffande vår inbetalning till dem. 

 10. Avslutning. 

   Mötet avslutade och Johnny tackade deltagarna. 

   

  Vid protokollet/Kjell Cederholm  Justeringsman/Johnny Rosberg 
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