
Ytterby B Samfällighetsförening – YBS 
Ytterbyvik 1, 185 94 Vaxholm 

 

Protokoll fört vid årsstämma i Ytterby B samfällighetsförening 
 
Plats: Bygdegården 

Tid: Måndagen den 30 september 2013, kl 19:00 

Närvarande: Vid stämman var 7 medlemmar representerade 

 

 

1. Ordförande Agneta Haldestig öppnade  mötet och hälsade deltagarna välkomna. 

Stämman beslutades vara behörigen utlyst 

2. Dagordningen fastställdes enligt kallelsen. Bilaga 1 

3. Beslutades att välja Nils-Gunnar Runhem till ordförande för stämman. 

4. Beslutades att välja Björn Rilegård till sekreterare för stämman. 

5. Beslutades att välja Cecilia Ardefors och Klas Gunnarsson att jämte stämmans 

ordföranden justera protokollet 

6. Beslutades att godkänna röstlängden. Bilaga 2 

7. Verksamhetsberättelsen  med resultat- och balansräkning föredrogs av Agneta Haldestig 

och Tomas Telander, samt godkändes av stämman. Bilaga 3  

- Kort diskussion kring Björkviken.  

- Kort diskussion kring lekparken efter fråga. Lekplatsen avvecklas pga bristande 

intresse från föreningar och omkringliggande fastighetsägare, för att ta ansvar för 

drift av lekplatsen. 

 

8. Revisionsberättelsen föredrogs av Tomas Telander och godkändes av stämman. Bilaga 4 

9. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

10. Stämman beslutade att styrelseersättning blir en gemensam middag med respektive. 

11. Styrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår föredrogs av Tomas 

Telander. Stämman beslutade att godkänna denna. Bilaga 5 

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt ordförande för kommande period. 

a. Maritha Tiselius och Peter Wallin i tur att avgå. 

Beslutades att som ledamöter välja Maritha Tiselius (omval) och Björn Rilegård 

(nyval) på 2 år. 

 Peter Wallin tackades för sin insats. 

b. Beslutades att välja Agneta Haldestig (omval) som ordförande på 1 år. 

c. Beslutades att till suppleanter välja Nils-Gunnar Runhem (nyval) och Sverker 

Nordlund (omval) på 1 år. 

 

d. Beslutades att till revisorer välja Bo Östenius och Erik Öhman, samt till 

revisorssuppleant välja Per Fellenius. 



13. Kandidater till valberedning saknas. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att 

verka för att ta fram en valberedning. 

14. Inga motioner är inkomna. 

15. Övriga frågor 

Diskuterades hur få upp intresset för arbete i föreningen. Risk för att vi på sikt inte får 

styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Ett problem för fler föreningar på Resarö. 

- Tidningsartikel om föreningslivet 

- Lista på vilka som är medlemmar i föreningen. Att lägga ut på hemsidan. 

16. Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

Meddelades att protokollet justeras tisdagen den 1 oktober kl 20.00 hos Björn Rilegård, 

Yttriumvägen 18. Stämmoprotokollet finns därefter tillgängligt på hemsidan, hos 

styrelsemedlemmarna, samt anslås hos ICA Resarö, anslagstavlorna vid Paviljongen och vid 

”Kiosken” Ytterbybrygga. 

 

Resarö 2013-09-30 

Vid protokollet  

 

 

Björn Rilegård  
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Nils-Gunnar Runhem Cecilia Ardefors Klas Gunnarsson 

 

 

 


