
Årsmöte i föreningen Rindöborna 2020-10-21 
 
Triton i Rindö hamn, Oscar-Fredriksborg 
 
Närvarande: 17 personer varav 7 styrelsemedlemmar 
 
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet. Eftersom ovanligt få deltog i mötet på grund av 
pandemin tog vi tid till att samtliga närvarande fick göra en kort presentation av sig själva. 
 
§ 1. Godkännande av kallelse 
Ordförande redogjorde för hur mötet utlysts och mötet godkände därefter att det skett enligt 
stadgarna 
 
§ 2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare 
Till mötesordförande valdes PO Bergkvist 
Till sekreterare valdes Elisabeth Nordström 
Till justerare valdes Cathrin Axelsson och Camilla Strömberg 
 
§ 3. Upprättande av röstlängd och godkännande av dagordning 
17 personer var närvarande på mötet. Dagordningen godkändes. 
 
§ 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes 
 
§ 5. Ekonomisk redovisning 
Jan Ögren redogjorde för ekonomin och redovisningen godkändes 
 
§ 6. Revisionsberättelse 
Revisor Maria Cederberg Rydén presenterade revisionsberättelsen och föreslog att mötet 
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 
 
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för 2019 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
 
§ 8. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Antalet ledamöter, utöver ordförande, ska enligt stadgarna vara 6 ledamöter, antalet 
suppleanter fastställdes till 3 stycken 
 
§ 9. Val av styrelseordförande 
Till styrelseordförande för det kommande året valdes PO Bergkvist 
 
 
 
 
 
 
 



§ 10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen 
Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag 
Till ordförande 1 år Per-Olof Bergkvist 
Kvarstår 1 år  
Jan Ögren 
Elisabeth Nordström 
 
Omval 2 år  
Camilla Strömberg 
Omval 1 år  
Åsa Blanc 
Nyval 2 år  
Madelene Ekström 
Fyllnadsval 1 år  
Carin Tullberg 
Till suppleant 1 år  
Charlotte Wistrand 
Jan-Evert Jäderlund 
Katarina Jakobsson 
 
§ 11. Val av två ledamöter till valberedning varav en sammankallande 
Till valberedning för ett år valdes Lars Thaning och Nils Lundin. Lars Thaning är 
sammankallande 
 
§ 12. Val av revisor och revisorssuppleant 
Som revisor för 1 år valdes Maria Cederberg Rydén och som suppleant Måns Rydén 
 
§ 13. Budget för 2020 
Kassörens förslag till budget godkändes 
 
§ 14. Propositioner 
Styrelsen föreslår att årsavgiften höjs till 200:- / familj och år vilket godkändes av mötet 
 
§ 15. Motioner 
Inga motioner har inkommit 
 
§ 16. Övriga frågor 
Förslag att man istället för gamla biblioteket använder gamla Konsumbutiken eller Nya 
vaktlokalen 
Ett förslag framfördes om att Tornstaden bygger en padelhall 
 
§ 17. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
Efter mötet avtackades fyra avgående styrelsemedlemmar 
Urban Lisinski, Cathrin Axelsson, Claes-Arne Sunnman och Jens Alexandersson 
 



Vid protokollet  
 
Elisabeth Nordström    PO Bergkvist 
 
Justeras  Cathrin Axelsson  Camilla Strömberg 


