
Protokoll Föreningsstämma 
Romleborgs Samfällighetsförening 

22 juli 2020 

Närvarande: Lantz 9, Anderson 13, Malm-Gustafsson 14, Friberg 15, Olsson 18, Björkman 23, 
Sörebo 25, Thorn-Almqvist 27, Hultcrantz-Nydell 30, Olsson 31, Forsell 41B, Forsell 43, 
Säter-Fagermo 49, Nylén 51, Nylén- Ahlinder 53, Tranell 57, Tranell 59, Hanneborg 61, 
Bjernstam 71, Boström 79, Cappelen-smith 81, Boström-Olofsson 83, Hedenstedt-Appelgren 
87, Söderlund-Östling 89, Malmqvist 91. 

1. Val av ordförande för stämman 

Gabriella Olofsson valdes [ll ordförande för stämman 

2. Val av sekreterare för stämman 

Jan Eric Anderson valdes [ll sekreterare för stämman 
   
3. Val av två justeringspersoner 

Lena Björkman och Michael Tranell valdes [ll justeringspersoner 

4. Styrelsens och revisorernas berä_elser 

Gabriella Olofsson föredrog verksamhetsberä_elsen. 

  5. Ansvarsfrihet för styrelsen 

             Revisor Victor Östling meddelade resultatet av revisionen och rekommenderade        
styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman beviljade de_a. 

6. Framställan från styrelsen eller mo[oner från medlemmarna      

              Styrelsen har inkommit med en förslag a_ lägga [ll en text på hemsidan som         
förklarar vad föreningens uppdrag a_ vårda grönområdet innebär och vilka skyldigheter som 
kommer med det. Årsmötet beslutade a_ texten färdigställs i samråd med Mar[n Björkman 
och Anders Hedenstedt och a_ den däreber anslås på hemsidan under fliken Grönområde, 
med länkar [ll relevanta kartor  och dokument som ligger [ll grund för uppdraget. 
  
7. Ersä_ning [ll styrelsen och revisorerna 

Stämman fastslår a_ ordföranden ska arvoderas med 10 000 kr, övriga ledamöter och 
revisorer med 1 000 kr var. 



8. Styrelsens förslag [ll utgibs- och inkomststat 

Gabriella föredrog föreningens utgib och – inkomststat ebersom föreningens kassör S[g 
Berntsen inte kunde närvara. 2019 års förlust ligger på c:a 53 000 kr. Avgib för 2020 är sedan 
[digare beslut fastslagen [ll 1200 kr för bebyggd tomt och 250 kr för obebyggd tomt.  
Föreningen har idag en buffert om 100.000 kr vilket ger en god handlingsfrihet för 
oförutsedda utgiber de närmaste åren. Med 2020 års höjning av avgib [ll 1200 kr kommer 
nästa års förlust ändå a_ ligga på c:a 6 000 kr. Årsmötet beslöt därför a_ låta styrelsen 
undersöka vilken nivå på avgib vi skulle behöva för a_ ha en budget i balans med en buffert 
om 100.000 kr. Med de_a [llägg fastslog stämman utgib- och inkomststat. 

9. Val av styrelse och styrelseordförande 

Omval [ll ordförande: 
Gabriella  väljs på 2 år 

Omval ledamöter: 
Jan Eric Anderson väljs på 2 år 
Anna Sörebö väljs på 2 år 
Kris[n Zacharoff väljs på 2 år 
S[g Berntsen väljs på 1 år (för a_ utjämna perioden för omval inom styrelsen) 

E_ år kvar på sina mandat: 
Karin Thorn 
Karl Johan Malmqvist 

10. Val av revisorer och suppleanter 

Revisorer: 
Jenny Lantz väljs på 1 år 
Victor Östling väljs på 1 år 

Revisorssuppleanter: 
Kent Östling 
Johan Forsell 

11. Val av valberedning 
  
              Mar[n Björkman väljs på 1 år 
              Anders Hedenstedt väljs på 1 år 

12. Övriga frågor 

Önskemål om fler kajakställ, men innan det byggs  fler ställ ska det undersökas om 
vilka som har sina kajaker i ställen. 



Styrelsen ordnar med anslag på kajakställen där kajakinnehavaren uppmanas ange 
namn och fas[ghetsnummer på platsen där kajaken ligger. Samma uppmaning 
kommer a_ ligga på hemsidan. 
Det beslutades a_ op[mister och andra båtar i den storleken får ligga på stranden 
under sommarmånaderna juni, juli och augus[ i övrigt gäller [digare beslut a_ inte 
lägga båtar på badstranden (gäller båtviken i norra delen av Romleborg). 

Informa[on från Samhällsföreningen 

Anders Hedenstedt informerade stämman om vad som händer på ön och informa[on 
kan ses på hemsida reso.se under fliken nyheter. Där finns informa[on om den 
utvecklingsplan som föreningen har jobbat med i 2 år 
Anders informerade om vilka fas[gheter föreningen äger och driver bl.a 
hamnmagasinet som under sommaren drivs av Lexö. Under hösten kommer krögaren 
på Mjölkeröds golnlubben a_ arrangera en hummerkväll samt tre julmiddagar, 
datum kommer inom kort på hemsidan. 
Gästhamnen sköts av samhällsföreningen på lång[dskontrakt. 
Anders vädjade om a_ stödja Handlarn och Panget, vik[gt för bygdens fram[d. 
Bygglov är beviljat för den nya kosterhavsentrén som kommer a_ ligga på tomten där 
kebabkiosken ligger. 
Där ingår även renovering av kopprabryggan och rampen. De_a ska betalas av 
naturvårdsverket. Förhoppningen är a_ det ska vara klart nästa år. 

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles [llgängligt 

Protokollet kommer a_ anslås på hemsidan och vid brevlådorna. 

14. Ordföranden förklarade Romleborgs Föreningsstämma avslutad 

       
             Sekreterare 

           Jan Eric Anderson 

           Ordförande                             Justeras                                        Justeras 

           Gabriella Olofsson                 Lena Björkman                              Michael Tranell


