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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. 


