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 Protokoll för årsmötet den 17 april 2019. Närvarande 27 personer 

§ 1.  Ordförande Arne Lagerholm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Klas Rosén. 

§ 3. Till sekreterare valdes Anna Rönnblom. 

§ 4. Tll justerare valdes Märtha Henningsson och Lennart Gustavsson. 

§ 5. Konstaterades att mötet var behörigt utlyst genom utskick i postlådor, information på   
hemsidan, annons i UNT samt påminnelser via mejl. 

§ 6. Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§7.  Höstmötesprotollet lästes upp av Arne Lagerholm. 

§ 8. Protokollet godkändes. 

§ 9. Delar av styrelsen presenterade sig. 

§ 10. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 presenterades av kassören, 
Margaretha Jägerstad. 

§ 11. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Göran Friman. 

§ 12. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet, samt fastställde bokslut och 
verksamhetsberättelse. 

§ 13.  Som ordinarie styrelseledamöter för en period av två år, 2019-2020, omvaldes Anna 
Rönnblom  och Seved Helmersson. Hans Strömbom och Torgny Rehnberg invaldes som nya 
ledamöter. Redan valda styrelseledamöter för 2018-2019  är Arne Lagerholm,  Christina 
Molund och Dag Holmberg. 

§ 14. Till suppleanter för 1 år omvaldes Fredrick Beste och Gunnar Westermark 

§ 15. Till ordinarie revisor på 1 år omvaldes  Anders Skeppstedt, medan Erik Näslund valdes 
som ny ordinarie revisor;  Göran Friman omvaldes  som revisorssuppleant. 

§ 16. Valberedningen bestående av Susanne Påhlman Skeppstedt och Therese Wandebäck 
omvaldes. Som ny suppleant valdes Margaretha Jägerstad. 

§ 17. Föranmälda frågor av Tomas Gunnarsson om belysning av cykelvägen längs Fyrisån från 
Vindbron hänsköts till styrelsen för behandling. 



§ 18. Övriga frågor som anmäldes av mötesdeltagarna vid mötet var behovet av  bänkar och 
busskurer längs Rosenvägen samt belysning och förbättrad gångbanebeläggning längs 
Strandpromenaden.  Medlemmarna önskade information om vad som gäller pantbrev och 
inteckningar  rörande gatukostnader i samband med äldre fastigheters bygglov. Bevakning av  
framtidsplanerna för återvinningsstationen i Gottsunda efterlystes.  Anna Rönnblom 
informerade  om att föreningens konstgrupp kallats till möte med kommunens kontaktperson 
om skissförslag av offentlig konst i Sunnersta.  Sören Gustavsson avtackades för sitt långa och 
trogna arbete i föreningen. 

§ 19. Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Ordförande:                                         Justerare:                                     Justerare: 

 

 

……………………………….                  ………………………………………….           ………………………………………… 

Klas Rosén                                     Märtha Henningsson                        Lennart Gustavsson 

 

 

 

 

 

Årsmötet inleddes med att statsgeolog Eva Jirner, SGU, informerade om Sunnerstaåsen i 3D 
med efterföljande frågestund. Här närvarade 42 personer. 

 

 

 

 


