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Protokoll fört vid Ingmarsö Byalags årsstämma 2019 
   
Datum: 2019-05-25  
Plats: Lurkan  
   
 Byalagets ordförande Elisabet Wennlund hälsade alla 

välkomna och inledde med att berätta om uppbyggnaden av 
Ingmarsös nya gästhamn. 
Arbetet med att överta gästhamnen från Eklunds inleddes av 
en arbetsgrupp ur byalaget och andra ingmarsöbor. 
Utvecklingen har sedan drivits vidare av det nybildade bolaget 
Ingmarsö Utveckling AB. 
Utvecklingen av den nya hamnen sammanföll turligt nog med 
att det eu-finansierade gästhamnsprojektet SeaStop inleddes 
som gjorde att vår gästhamn kunde få välbehövligt ekonomiskt 
bidrag. 
2018 drevs hamnen i det skick den var med ca 1000 gästande 
båtar. 
 
Till denna säsong är servicehuset klart med hamnkontor, 
toaletter, duschar, tvättstuga och bastu. Hamnen kan även 
erbjuda dricksvatten och landström. 
Hamnen ska ha en tydlig miljöprofil med källsortering av avfall 
och mottagande av kompost. 
 
Hamnen invigdes 1 maj i närvaro av landshövding, 
kommunstyrelsens ordförande, skärgårdslandstingsrådet m fl. 
 
Ulf Hedqvist avtackades sedan för sitt enträgna arbete med att 
driva gästhamnsprojektet i mål. 

 

   
1. Val av ordförande för stämman. 

Beslut: Elisabet Wennlund valdes till ordförande för stämman. 
 

   
2. Val av sekreterare för stämman. 

Beslut: Bertil Ågren valdes till sekreterare för stämman. 
 

   
3. Val av 2 justeringsmän att justera dagens protokoll. 

Beslut: Mia Alonzo och Anders Edenfelt valdes till 
justeringsmän. 

 

   
4. Stämmans behöriga utlysande. 

Beslut: Stämman är utlyst enligt Byalagets stadgar. 
 

   



 
 
 

5. Godkännande av dagordning. 
Beslut: Förslaget till dagordning godkändes. 

 

   
6. Verksamhetsberättelse för 2018 – 2019. 

Elisabet gick igenom verksamhetsberättelsen. 
Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2018 – 2019 godkändes. 

 

   
7. Ekonomi 

Karin Gällnö redovisade den ekonomiska rapporten. 
Beslut: Den ekonomiska rapporten godkändes. 

 

   
8. Revisorernas berättelse. 

Revisorerna läste upp sin berättelse och förordade 
ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2018 - 2019. 
Beslut: Revisorernas berättelse godkändes. 

 

   
9. Styrelsens ansvarsfrihet. 

Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2018 - 2019. 

 

   
10. Ersättning till styrelse och revisorer. 

Beslut: Ingen ersättning utgår till styrelsen utom viss 
reseersättning och förtäring vid enstaka tillfälle. 

 

   
11. Val av ordförande för Ingmarsö Byalag. 

Beslut: Elisabet Wennlund valdes till ordförande för 
verksamhetsåret 2019 - 2020. 

 

   
12. Val av övriga styrelsemedlemmar. 

Sammankallande i valberedningen Jan Andersson redogjorde 
för valberedningens förslag. Fredrik Ljungberg har valt att 
lämna styrelsen. 
Beslut: Årsstämman beslutade att följa valberedningens förslag 
och Byalagets styrelse får då utöver ordföranden följande 
sammansättning: 

 

 
Ulf Hedqvist 
Lotta Ljungberg 
Cicci Renström-Suurna 
Karin Gällnö 
Henrik Pettersson 
Bertil Ågren 
Stefan Ljungberg 
Patrik Hinders 

vald t.o.m. med årsstämma 
2020 
2020 
2020 
2021 
2021 
2020 
2020 
2020 

 
 
 

   
13. Val av revisorer. 

Beslut: Erik Rudhe och Christer Sandberg valdes till revisorer. 
 

   
14. Val av valberedning. 

Beslut: Mia Alonzo, Björn Zabell och Christer Sandberg valdes 
 



 
 
 

till valberedning. 
   
15. Motioner 

Inga motioner har inkommit. 
 

   
16. Information 

Ingen särskild information meddelades. 
 

   
17. Övriga frågor. 

Jan Andersson berättade att han och Fredrik Scholander blev 
invalda i Konsum Möjas styrelse och att Jan efter moget 
övervägande har accepterat att bli ordförande. Fredrik 
Scholander har arbetat 25 år på ICA och är numera på 
Apoteket Hjärtat och har lång erfarenhet av livsmedelshandel. 
Ingmarsö är alltså representerat av två högt kvalificerade 
personer. 
 
Jan påpekade att Konsum Möja är en ekonomisk förening och 
för att kunna påverka vår butiks utveckling ska man vara 
medlem.  
T 
illsvidare har man beslutat att installera centralkyla, bygga in 
befintlig lastkaj för att få större lagringsutrymme och att ersätta 
två av bränslepumparna med nya. Föreningen har en bra 
ekonomi och därför kan man göra dessa investeringar. 
Kontakt med konsumtionsföreningen tas via hemsidan, 
www.konsummoja.se. 
 
Stefan Ljungberg berättade att Öckerö kommun gärna vill ha 
utbyte om trafikplanering mm. Österåkers kommun är också 
intresserad. 
 
Anders Edenfelt föreslog att föreningar på Ingmarsö borde i sin 
information till medlemmarna berätta om byalaget och att man 
gärna får bidra ekonomiskt till verksamheten. 

 

   
18. Tid och plats för justering av dagens protokoll. 

Bertil skickar protokollet till justeringsmännen senast under 
vecka 24 och underskrift planeras senast till fredagen den 14 
juni på Ingmarsö. 

 

   
19. Tid och plats där protokollet hålls tillgängligt för envar. 

Protokollet anslås på Byalagets anslagstavlor och görs 
tillgängligt på Byalagets hemsida senast vecka 24. 

 

   
20. Tid och plats för nästa årsstämma. 

Årsstämma 2020 hålls den 30 maj kl. 15.00 i Lurkan. 
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