
STRÖMSKÄRS EKONOMISKA  

FÖRENING 
 

Protokoll fört vid Strömskärs Ekonomiska förenings årsstämma 2010-03-29  

Lokal: Polishuset 

 
 

 

 

1. Stämmans öppnande 
Claes-Göran Helin hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelse och dagordning godkändes. 

 

3. Val av ordförande för stämman 
Till ordförande valdes sittande, Claes-Göran Helin. 

 

4. Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare valdes sittande, Karin Lönn. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän och rösträknare valdes Per-Erik Hedlund och Peter Olsson 

 

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk ställning 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 

Ekonomiska ställningen redogjordes för, se bilaga till detta protokoll. 

 

7. Revisionsberättelse 
Revisorerna har funnit allt korrekt utfört och i god ordning. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2009. 

 

9. Fastställande av ekonomisk kalkyl för 2010 
P.g.a. att fastighetsskatten har sänkts så blev det ett överskott på 30 000 från föregående 

år. 

Under 2010 har kalkylkostnaderna för administration och sophämtning höjts jämfört 

med tidigare. 

 

10. Beslut om styrelsearvode 
Arvodet höjdes från 4 000 kr per år till 6 000 kr . Arvodet är för hela styrelsens arbete.  

  

 

 

 



11. Val av styrelse 
- Ordförande            2 år Claes-Göran Helin 

- Sekreterare             2 år  Karin Lönn 

- Styrelseledamot      2 år  Matz Lönn 

- Styrelsesuppleant    2 år  Peter Olsson 

 

 

Val av övriga funktionärer 

- Arbetsledare            2 år   Sture Björk 

- Revisor                     2 år   Lars Grip 

- Festkommitte`          område 4 

 

Områdesledare 

Område 1                     Västerås Motorbåtsklubb 

Område 2                     Karl-Inge Svensson 

Område 3                     P-O Jansson 

Område 4                     Peter Olsson 

Område 5 – 6               Tommy Axelsson – Håkan Törnros 

 

Hemsidesansvarig      Peter Olsson 

 

Valberedning             Kent Lagerstrand   Gunnar Wegrell 

 

12. Firmatecknare 
Claes-Göran Helin, Elisabeth Lindblom 

 

13. Sophantering 
Föreningen har varit i kontakt med kommunen ang. ev. byggande av sophus. Detta 

kommer att närmare presenteras på sommarmötet av Gunnar Wegrell. 

 

14. Skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit. 

 

15. Rapporter 
Nytt kontrakt med T-L ska upprättas. Det kommer att löpa över 3 år och kostnaden 

kommer att vara samma som sommarstugeägarna på T-L betalar. Kontaktad jurist 

säger att T-L ej kan upphäva vår rätt att köra över ön samt att ha båtplatser. 

Gunnar W kommer att på sommarmötet dela ut en enkät om båtplatser. 

Det kommer även att på sommarmötet redogöras för planer om kommande bryggbygge. 

I kassan finns 90 000 kr avsatta till bygget. Stolparna är redan betalda. 

Ingemarsskärsborna ska ha 6 st. båtplatser. 

 

16. Nya frågor 
Peter Olsson visade förslag på fotbollströjor som kunde köpas in till 50 årsjubileet av 

midsommardagens fotbollsmöte med Tidö Lindö. 

Kostnad 4000 kr. Mötet sa ja till detta. 

Peter visade också piketröjor med logga Strömskär. Mer om dessa finns att läsa på 

hemsidan. 

Parkeringsplatsen är ihålig på vissa områden. Vad ska vi göra åt det? 



Önskemål framkom om att ett ev. nytt sophus inte placeras mitt fram på parkeringen 

utan bredvid . 

 

 

17.Avslutning 
Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet                                                                   

2010-04-01 

 

 

 

Karin Lönn                                   

sekreterare 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

    

 

 

Per-Erik Hedlund                        Peter Olsson 

 

 

  

 

 

      

 
 

 

 


