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PROTOKOLL VID SALTÖ-EKHOLMENS TRÄDGÅRDS- OCH 
INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2018-04-26 

Cirka 25 personer hade samlats på Saltöskolans matsal. Mötet inleddes med god förtäring från 
Saltö Fiskhall, både mat, kaka och kaffe. Tack Håkan på Saltö fiskhall.  

§ 1. Ordföranden Göran Löfgren öppnar mötet. 

§ 2. Dagordningen godkänds. 

§ 3. Göran Löfgren väljs som ordförande för mötet. 

§ 4. Lisa Holmberg väljs som sekreterare för mötet. 

§ 5. Roland Bonnier och Göran Sjövik väljs som justeringsmän tillika rösträknare. 

§ 6. Höstmötet konstaterar att kallelsen har skett stadgeenligt och att mötet således är korrekt 
utlyst. 

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2017 läses upp av sekreteraren Lisa Holmberg, godkändes och 
lades till handlingarna. 

§ 8. Ekonomisk berättelse för 2017 presenteras av kassören Helen Hansson Carleke. Vi gick 
med liten vinst under år 2017. Ca 140 medlemmar. Den godkändes och lades till 
handlingarna. 

§ 9.Revisorernas berättelse läses upp av Göran Löfgren då varken Johan Gustavsson eller 
Fredrik Sjödahl kunde närvara.  

§ 10. Revisorernas förslag till ansvarsfrihet lästes upp av Göran Löfgren. Mötet beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 11. Göran Löfgren väljs som ordförande för ett år. 

§ 12. Val av styrelseledamöter för två år.  
Charlotte Ljungman, Alexandra Färnström och Kerstin Karlsson väljs in. 



§ 13. Val av styrelsesuppleant för två år. 
Valberedningen har inte lyckats finna någon kandidat, varför denna post lämnas vakant.  

§ 14. Fredrik Sjödahl och Johan Gustavsson väljs som revisorer för ett år. 

§ 15. Lennart Carlsson väljs som revisorssuppleant för ett år. 

§ 16. Hans Pettersson, Emma Pagels Mårdhed och Mats Ling omväljs till valberedning för ett 
år. 

§ 17. Under övriga frågor informerade styrelsen om Valborgsmässofirande där Maina ska 
hålla tal och Saltöskolan kommer ha försäljning. Elden kommer tändas.  

Belysning av Saltöbron har lämnats på förslag och ska utredas av kommunen. 

Klockan på Saltösand är totalrenoverad och Roland Bonnier har gjort ett fantastiskt jobb med 
den. Både han och Karlskrona Kommun tackar vi ödmjukast.  

På städdagen kommer stenkross läggas ut för att förbättra promenadstråken.  

Styrelsens åtgärdslista ska gås igenom med Ingvar Svensson, Karlskrona Kommun den 16 
maj.  

Göran Mårdhed informerade om trafiksituationen. 30- och 40-skyltar ska sättas upp och 
enkelriktning på väg till skolan. Stoppskyltar vid rondellen ska också sättas upp.  

Styrelsen har varit i kontakt med Bergkvarabuss som ska kolla om annan plats på toaletten 
kan finnas. 

Styrelsen avtackar Åse Henriksson och Peter Okmark.  

§ 18. Årsmötet avslutas 20.11 

Därefter höll Tommy Nilsson ett föredrag om Blekinge. Vi framför vårt tack till Tommy för 
trevlig presentation.  

Avslutningsvis skedde det traditionsenliga lotteriet med priser från Saltö fiskhall och Ronneby 
Bruk.  



Ordförande:    Sekreterare:  

______________   _________________ 
Göran Löfgren   Lisa Holmberg 

_____________________   ________________________  

Roland Bonnier   Göran Sjövik 


