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EEEKKKOOOLLLSSSUUUNNNDDDSSS   BBBYYYAAALLLAAAGGG   
 
 
 
 
 
 Protokoll ÅRSMÖTE Lördagen den 11 augusti 2012, Kl 15.00  
på Sjöängen i Ekolsund  
 
21 st medlemmar närvarade.  
 
1.  Till mötets ordförande utsågs Wendelin Müller-Wille och till sekreterare Åsa Stenberg.  
 
2.  Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Christer Lindbäck och Kerstin Nyström, 

som tillsammans med ordföranden och sekreterare skall justera dagens protokoll.  
 
3.  Mötet ansågs ha utlysts på rätt sätt.  
 
4.  Dagordningen fastställdes.  
 
5.  Frågor anmäldes för diskussion under punkt 14 övriga frågor.  
 
6.  Resultat- samt balansräkning för räkenskapsåret utdelades och Katja Eklund gick 

igenom det ekonomiska resultatet för året. Verksamhetsberättelsen för 
verksamhetsåret utdelades också och föredrogs av Wendelin Müller Wille.  

 
7.  Revisionsberättelsen utfärdad av revisorerna föredrogs. Revisorerna har granskat 

underlagen som är styrkta med korrekta verifikationer och i mycket god ordning. 
 
8.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.  
 
9.  Till Ledamot och Ordförande omvaldes Wendelin Müller-Wille för en tid av 2 år 

Till Ledamot och sekreterare omvaldes Åsa Stenberg för en tid av 2 år  
Till Ledamot nyvaldes Umamas Khunbanthung Fungdahl för en  
tid av 1 år (fyllnadsval pga förtida avgående ledamoten Jennie Leidebrant) 
 
Till Suppleant omvaldes Ulf Ingelsson för en tid av 1 år. 
Till Suppleant omvaldes Göran Östergren för en tid av 1 år. 

 
Kvarstående övriga medlemmar i styrelsen:  
Kassör Katja Eklund, 1 år kvar av perioden 
Ledamot samt Hamnkapten Mats Omnell, nyinvald med 2 år kvar av period 
(hamnkaptenen väljs på Båtsektionens årsmöte för en tid av 2 år)  
 
Hjärtligt välkommen säger vi till nya ledamoten Umamas Khunbanthung Fungdahl! 
 

10. Till revisor omvaldes Ruth Hobro för en tid av 2 år.  
 Till revisorssuppleant omvaldes Britta Göransson för en tid av 1 år. 
 

Övriga kvarstående :  
Revisor  Rune Forsström för en tid av 1 år.  

 
11.  Stämman röstade fram valberedningen som för nästkommande år ser ut som följer: 

Kerstin Nyström, Carl Cassel samt Mia Lindbäck, av vilka den senare skall vara 
sammankallande.  
 

 Ett stort tack för verkligt engagemang till avgående valberedningen! 
 – Margaretha Lagestrand – Lena Munkhammar - 
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12.  Inga förslag eller motioner hade inlämnats till styrelsen för årsstämman. 
 
13.  Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift som skall följa nästa verksamhetsår 

antogs. Avgift debiteras efter detta årsmöte, enligt stadgarna. Inbetalningskortet 
kommer att återfinnas i Ekolsundsbladet. 

 
14.  Övriga frågor, anmälda under punkt 5. 
 

FÖRSLAG FRÅN PRIVATPERSON TILL BYALAGET 
Från Kjell Kihlman i Hammarsudd har ett brev sänts till Hammarsgårds-Ekolsunds 
vägsamfällighet. Detta brev har också sänts i andra hand till Byalaget. K Kihlman vill 
gärna framföra att det är viktigt att alla tomtägare ”märker upp sina tomter/hus/staket 
med identifiering, så att det är lätt att hitta till rätt tomt”. Se Bilaga 1 
 
Stämman tror att K Kihlman menar att det är viktigt pga att ambulans, räddningstjänst, 
bud och leveranser mm lätt skall hitta till rätt fastighet. 
 
Detta låter klokt tyckte stämman och Byalagets styrelse har även tidigare skrivit om 
denna fråga i Ekolsundsbladet. 
 
40-ÅRS FIRANDE EKOLSUNDS BYALAG 
Stämman gav styrelsen i uppdrag att se till att sätta guldkant på nästa års möten och 
aktiviteter. Detta med anledning av att Ekolsunds Byalag firar 40 år nästa år 2013. 
Styrelsen antog uppdraget. 
 

 
15.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
 
 Ekolsund 2012-08-11 
 

 
…………………………………………… ………………………………………… 
Åsa Stenberg    Wendelin Müller-Wille  
Protokollförare   Ordförande  

 
 
 …………………………………………… ………………………………………… 

Christer Lindbäck  Kerstin Nyström 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 


