
 

 

 

  

 EKOLSUNDS BYALAG   
 

Protokoll Årsmöte 12 augusti 2017, kl 16.00 på Sjöängen i Ekolsund    

 

   

 

32st personer närvarande, representerade 24 familjer 

 

1. Till mötets ordförande utsågs Ingrid Franck och till sekreterare Johanna 

Wheeldon Åsing. 

 

2. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Charlotte Ingelsson och Wendelin 

Muller-Wille som tillsammans med ordföranden och sekreterare skall justera 

dagens protokoll. 

 

3. Mötet ansågs ha utlysts på rätt sätt. 

 

4. Dagordningen fastställdes. 

 

5. Frågor anmälda för diskussion finns under punkt 14 Övriga frågor. 

 

6. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret med information om det gångna 

årets aktiviteter mm utdelades, för perioden 2016-07-01–2017-06-30. 

 

7. Årsstämman fick ta del av resultat- samt balansräkning för räkenskapsåret. 

Katja Eklund berättade om året i ekonomiska termer och gick igenom de olika 

posterna och dess innehåll. Revisor Ruth Hobro föredrog sin 

revisionsberättelse och berättade om revisorernas granskning av underlagen 

som visat sig vara i mycket god ordning och styrkta med korrekta 

verifikationer.  

 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

 

9. Till Kassör och ledarmot nyvaldes Jenny Roos för en period av 2 år.  

Till ledarmot omvaldes Claes Hådell, för en period av 2 år.  

Till suppleant nyvaldes Helen Sjögren, för en period av 1 år. 

Till suppleant omvaldes Lena Österman, för en period av 1 år. 

 

10. Till revisor omvaldes Rune Forsström, för en period av 2 år. 

Till revisorsuppleant omvaldes Britta Göransson, för en period av 2 år. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Övriga styrelsemedlemmar. 

Ledamot och Ordförande Ingrid Franck, 1 år kvar av perioden 

Ledamot och Sekreterare Åsa Stenberg, 1 år kvar av perioden 

Ledamot samt Hamnkapten nyvaldes Dennis Jansen för en tid av 2 år.(detta 

gjordes på Båtsektionens årsmöte). 

Revisor Ruth Hobro, 1 år kvar av perioden 

 

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

följer: 

Omval Kerstin Nyström, samt Mia Lindbäck, Carl Cassel var ej närvarande 

men tillfrågas om han vill kvarstå i valberedningen samt nyval av Wendelin 

Muller-Wille. Mia Lindbäck skall vara sammankallande 

Stort tack till Katja Eklund som efter 12 år överlämnar sin post till Jenny Roos. 

Stort tack till Mats Omnell som efter 8 år överlämnar sin post till Dennis 

Jansen. 

Stort tack till Elisabeth Ingelson som efter 4 år överlämnar sin post till Helen 

Sjögren.   

Ert engagemang under dessa år har varit ovärderligt och mycket uppskattat. 

 

12. Förslag och motioner från medlemmar och styrelsen 

Inga inkomna  

 

13. Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift om 200 kr, som skall följa 

nästaverksamhetsår antogs.  

 

14. Övriga frågor och information 

 

i. En fråga har inkommit om Byalagets logga med stationshuset blivit 

utbytt, svaret är nej men pga. att fokus i år ligger på vindskyddet och 

dess arbete har man valt att använda ritningen av vindskyddet i t.ex. 

Ekolsundsbladet för att förmedla denna händelse till samtliga i byn. 

 

ii. Claes Hådell föredrar om vindskyddet som skall byggas på Sjöängen. 2 

byggdagar planeras i sept./okt. Planen är att vindskyddet skall stå på plats 

i år även om det då inte är färdigställt. 

 

iii. Margareta Östergren frågar om Ekolsunds byalag har hjärtstartare, svaret 

är nej. Frågan ställs om möjligtvis Hammarsudd tillsammans med 

byalaget skall anskaffa en sådan tillsammans och förvara på lämplig 

plats där alla lätt har tillgänglighet. Kostanden ligger på ca 15000sek. 

Styrelsen får i uppdrag att utreda frågan innan beslut fattas. 

 

iv. Margareta Östergren ställer också frågan om det finns intresse för Röda 

Korset utbildning, tidigare har en sådan genomförts i ladan. Lena 

Törnroos Tynnemark som jobbar inom Röda Korset kollar upp detta och 

återkommer med alternativ.  

 

 

 

 



 

 

v. Margareta Östergren informerar att dom har en ny medlem i 

Hammarsudd som är dirigent. Dom skulle om intresse finns vilja erbjuda 

alla i byn en konsert. En entreavgift kommer då att tas ut för att 

kompensera för kostanden av drivmedel.  

 

vi. Wendelin Müller-Wille har fått frågor angående kurs om Ekolsund och 

dess omgivningar. Gunnar Sjödin samt Wendelin planerar en kurs om 

Ekolsunds natur och kultur. Mer information kommer angående detta 

senare. 

 

vii. Patrik Eklund informerar att om någon är intresserad av cykelkartor så 

har han dessa både i pappersformat samt digitalt, är någon är intresserad 

så går det bra att kontakta honom. 

 

 

15. Innan ordföranden förklarade mötet avslutat tackade hon alla medlemmar för 

all hjälp under året med t.ex. städagar, aktiviteter och övrig hjälp i byn. 

 

 

 

Ekolsund 2017-08-22 

 

 

 

 

 

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

Johanna Wheeldon Åsing                       Ingrid Franck 

Protokollförare  Ordförande 

 

 

 

 

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

Charlotte Ingelsson  Wendelin Müller-Wille 

Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 


