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Årsstämmoprotokoll Halleberg Vårholma Tomtägarförening 
 
 
1. Stämmans öppnande 

Stämman förklarades öppnad. Det förtydligades att punkt 12 i dagordningen avsåg val av 
ordförande och ej val av vice ordförande. 
 

2. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst. 
 

3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
Stämman valde enhälligt Thomas Nilsson till ordförande samt Peter Javestad till sekreterare. 
 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Stämman valde enhälligt Roland Edegran samt Kurt Axelsson till justeringsmän. 
 

5. Styrelsens årsredovisning 
Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2021 redovisades i samband med utskick av 
kallelse till stämman. 
 

6. Revisorernas berättelse 
Revisorernas utlåtande redovisades kortfattat på stämman. 
 

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 

8. Beslut angående årsavgift och övriga avgifter till föreningen 
Stämman beslutade enhälligt att höja de avgifter som avser uteblivet dagsverke i) obligatoriskt 
dagsverke höjs till 600 kr samt ii) obligatoriskt hamndagsverke för båtplatsinnehavare höjs till 
450 kr. 
 

9. Beslut om arvode till styrelse och revisorer 
Inget arvode utgår till styrelse samt revisorer. 
 

10. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman 
Stämman beslutade enhälligt att anta förändring av stadgarna (i kursiv) som även beslutades på 
stämman år 2021. 
 
Föreningen skall ombesörja s.k. ”småbåtshamn” med båtplatser för mindre båtar till föreningens 
medlemmar i den s.k. Hemviken (Vårholma 1:25), samt på tillgängliga uppdragsplatser i 
Sandviken och Källviken. 
 

  



11. Behandling och beslut av inkomna motioner 
Stämman beslutade enhälligt att anta inkommen motion, gällande att märka ut historiska 
platser, enligt följande. 

• En arbetsgrupp, under ledning av Leif Bergqvist, tillsätts med syfte att till styrelsen 
presentera ett förslag innehållande bl.a. följande i) ska det vara skyltar och/eller karta 
som skall sättas upp, ii) skyltarnas/kartans storlek, material och design, iii) placering av 
skyltar/karta på ön och att detta sker på sådan mark som ägs av föreningen samt iv) vilka 
områden, vikar och platser som skall märkas ut. 

• En maximal budget om 15 000 kr. 
 

12. Val av ordförande enligt stadgans §5 mom.1 
Stämman valde enhälligt att omvälja Thomas Nilsson till ordförande (period om två år). 
 

13. Val av styrelseledamöter enligt §5 mom.1 
Denna punkt utgick då övriga styrelseledamöter (förutom ordförande) redan är valda för en 
period om ytterligare ett år. 
 

14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
Stämman beslutade enhälligt att välja Per Linander och Eva Johnsson till revisorer samt att ingen 
revisorssuppleant skulle utses. 
 

15. Val av valberedning 
Stämman beslutade enhälligt att utse Hans Åkerman och Ellionora Sundblom Björk till 
valberedning inför stämman år 2023. 
 

16. Övriga frågor 
Inga övriga frågor restes. 
 

17. Stämmans avslutande 
Stämman avslutades och stämmoordföranden tackade medlemmarna för deras engagemang och 
deltagande. 

 
 


