
Årsmöte 2012-03-31

Närvarande: 

Cristina Telander, Leif Ljungberg, Elisabet Ebersjö Hallsénius, Anna Halldén, Gunilla Lauthers, 
Hans Börjesson, Jårs Damberg, Brita Damberg, Marianne Hauge Granqvist och Hans Granqvist, 
Kerstin Sundström, Per-Olof Sundström, Ann Björck (senare). 

1. Mötet öppnas 

2. Mötet valde Elisabet Ebersjö Hallsénius till ordförande och Gunilla Lauthers till 
sekreterare.

3. Per-Olof Sundström och Marianne Hauge Granqvist valdes att justera dagens 
protokoll.

4. Kallelse till mötet var gjord i rätt tid och uppsatt på anslagstavlor på Resarö. Mötet 
godkände förfarandet.

5. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen, vilken godkändes. Tennissektionens och 
Vävstugans verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.  

6. Föreningens revisor Cristina Telander läste upp sin revisionsrapport. Och föreslog att 
mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.

8. Val

Elisabet Ebersjö Hallsénius valdes till ordförande på ett år. Anna Halldén, Ann Björck och 
Marianne Hauge Granqvist valdes till ledamöter på 2 år. Per Olof Sundström valdes på ett 
år, Ragnhild Wester och Gunilla Lauthers valdes till ersättare på ett år. Styrelsen utser 
inom sig kassör och sekreterare.

9. Cristina Telander omvaldes som revisor. 

10 Hans Granqvist valdes som revisorssuppleant

11 Jårs Damberg valdes att ingå i  valberedningen 

12. Arvoden skall inte utgå till styrelsen. Ersättning för nedlagt arbete utgörs av en middag.

13. Medlemsavgiften skall även för år 2012 vara 150 kr per familj.

14. Övriga frågor: 

För att hyra Bygdegården skall man vara medlem i Resarö Bygdeförening, hyran 
densamma som förra året.

Styrelsen har ett inbokat möte efter årsmötet med Skärgårdens kanotcenter för översyn 
av avtal och hyra.

Bygdeföreningen skall skaffa egen e-postadress. 

Vid nästa utskick med inbetalningskort för medlemskap skall vi be om e-postadressen, så 
vi enkelt kan kalla till möten och/eller aktiviteter.



Bygdeföreningen skall kalla öns alla fastighetsägarföreningar och motsvarande till möte 
om kommande detaljplaner för Resarö. 

Söndagen den 27 maj skall vi bistå Åke Axelsson i hans planer för en Engarndag.

15.      Mötet avslutades med att ordföranden tackade de närvarande för att de kom.

Vid protokollet: Justeras:

............................. ....................................     .........................................
Gunilla Lauthers Per-Olof Sundström      Marianne Hauge Granqvist


