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HOVNORETS BYALAG 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 23 APRIL 2022 

Mötet hölls på Djurönäset 

1.   Mötets öppnande. P-G Andersson hälsade välkommen och öppnade årsmötet. 
 
2.   Fastställande av dagordning. Årsmötet fastställde den föreslagna dagordningen. 
 
3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till ordföranden utsågs P-G Andersson 

och till sekreterare Anny Markussen 
 
4.   Val av två justeringsmän. Att justera mötesprotokollet utsågs Håkan Skogsberg och 

Helena Lindahl. 
 
5.   Fråga om behörigt utlysande, tid för justering och distribution av protokoll. Mötet 

beslöt att godkänna formen för mötes utlysande (kallelse via mejl 2022-04-03 och i 
brevlådorna 2022-04-09 och på anslagstavlorna samt i Facebook gruppen 
Kantarellstigen – Brännskeppsbacken 2022-04-02), justerat protokoll ska senast 7 maj 
2022 anslås på anslagstavlorna. 

 
6.   Upprättande av röstlängd och granskning av fullmakter. Totalt 16 röstberättigade: 

Närvarolista (16 medlemmar): 
 

Aase Carlsson 1:440 
Anders Bernholt K2 
Erik och Hanna Rosshagen K6 
Pia Hagberg K7 
P-G Andersson  K11 
Inger Samuelson K12 
Aime Koolmeister K13 
Håkan Skogsberg  K19 

Katri Gillstedt  K21 
Helena Lindahl K28 
Christer och Anny Liedholm K30 
Ylva Andersson K32 
Susanne och Björn Gustafsson  B2 
Emma och Olle Olsson  B6 
Gustav Sjöberg B9 
Monica och Leif Kroon B11 

7.   Uppläsning av föregående års protokoll. Protokollet från 2021-04-24 och 
extrastämman 2021-04-08, där fokus var på stadgeändringarna, lades till handlingarna. 

 
8.   Styrelsens verksamhetsberättelse och genomgång av resultat och balansräkning. 

Kassan var per 2021-12-31 56 668,49 kr vilket styrelsen anser är ett rimligt belopp. 
Styrelsen tackar för uppslutningen på årets städdagar. 

 
9.   Uppläsning av revisionsberättelse för verksamhetsåret.  Revisorn Inger Samuelsson 

tyckte att årsredovisningen gav en rättvis bild av styrelsens arbete. Dock hade två 
bänkar inhandlats i stället för det protokollförde antalet på en bänk men enligt Anny 
Markussen hade årsmötet 2021-04-24 godkänt inköp av en eller två bänkar.  

 
Därefter föreslog Inger att ansvarsfrihet beviljas avgående styrelse. 

 
10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna året. 
  

11.   Styrelsens förslag till budget och uttaxering. Årsavgiften föreslås oförändrad till 800 
kr. Oförändrad likaså ersättningen om 400 kr för medverkan i städdag. 
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12.   Val av styrelse och ordförande på stadgeenligt sätt  
P-G Andersson, Pia Hagberg och Gustav Sjöberg mandat löper ut 2022-12-31. 
Till styrelsen valdes på två år Anny Markussen (omval) och Aase Carlsson (nyval). 
Till suppleanter till styrelsen för ett år valdes Anders Bernhoft, Olle Olsson, Emma 
Olsson och Lovisa Staaf (nyval).  

 
13. Val av ledamöter och suppleant till Ramsmora byalags styrelse för ett år  

P-G Anderson, Aase Carlsson, och Pia Hagberg (suppleant), omvaldes alla. 
 
14.   Val av en revisor och en suppleant för ett år. Omvaldes Inger Samuelsson som 

revisor och Christer Liedholm som suppleant. 
  

15.   Val av valberedning för ett år. Till valberedning omvaldes Lisa Hellbe som 
sammankallande och Helena Lindahl (nyval). 
  

16. Inkomna motioner / övriga frågor Inga nya motioner hade inkommit. 
Motioner från tidigare årsmöten: 
Rovfågeln vid brygga 6: det är inte tillåtet att sätta upp en ”rovfågel” så styrelsen har 
inhandlat en mopp så bryggan kan rengöras. Moppen hänger bakom sjöbodarna. 
Bastu vid brygga 6: planen lades ned på grund av lågt intresse från medlemmarna. 
Ny stig till stranden vid brygga 6: Ramsmora byalag anser att anläggning av en ny 
stig ligger utanför föreningens uppdrag och dessutom skulle strida mot lagstiftning 
(planstridig, ej väsentlig för fastigheternas funktion, båtnadskrav mm). Styrelsen anser 
därför motionen som avslutad. 
 
Övriga frågor:  
Stocken vid stranden vid brygga 6: En arbetsgrupp har undersökt stocken men anser 
att man måste gräva mera (förslagsvis under städdagen 2022-05-07) för att kunna 
avgöra hur skicket är. Möjliga lösningar är att gjuta en avskärmning, bygga en i timmer 
eller gräva ner en ny stock. Ramsmora har avsatt 6000 kr i budgeten till detta jobb. 
De gamla båtarna vid stranden: Lappar är uppsatta för att ev ägare kan ge sig till 
känna. Om ingen ägare hittas, kommer styrelsen att bortforsla båtarna under höstens 
städdag 2022. Förslag: en av båtarna blir en låne-båt. I så fall kommer byalaget att 
skriva bort ev ansvar för handhavandet av båten. 

 
17.   Mötet avslutas 
 
 
 
_____________________________ _________________________ 
Anny Markussen, sekr  P-G Andersson, ordf 
 
Justeras: 
 
 
 
_____________________________ _________________________ 
Håkan Skogsberg  Helena Lindahl 
Anslås efter justering på föreningstavlorna. 


