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Protokoll VID SALTÖ-EKHOLMENS TRÄDGÅRDS- OCH 
INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2017-04-27 
Datum: 2017-04-27 
Plats: Saltöskolans matsal 
Tid: 18.30-21.00 
Strax över 30 medlemmar närvarade vid mötet. Ordförande Göran Löfgren hälsade alla 
hjärtligt välkomna. Kvällen började med smörgåstårta från Saltö fiskhall. Efter mötet bjöds 
det på kaffe och kaka från Susanne Ling, mycket gott och trevligt.  

§ 1. Mötets öppnande. 
Ordföranden öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2. Godkännande av dagordning. 
Årsmötet godkänner dagordningen.  

§ 3. Val av ordförande för mötet. 
Göran Löfgren väljs som ordförande till mötet.

§ 4. Val av sekreterare för mötet. 
Lisa Holmberg väljs som sekreterare för årsmötet.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Göran Sjövik och Roland Bonnier 

§ 6. Årsmötets behöriga utlysande. 
Det konstateras att årsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna. 

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2016 
Sekreteraren läser upp verksamhetsberättelsen för år 2016 och   
verksamhetsplanen för 2017. Dessa godkänns samt läggs till handlingarna. 

§ 8. Ekonomisk berättelse för 2016 
Kassören Helen Hansson läser upp den ekonomiska berättelsen för år 2016 och denna god-
känns samt läggs till handlingarna. 

§ 9.Revisorernas berättelse 
Mats Ling läser upp revisionsberättelsen för år 2016 och    



den godkänns, samt läggs till handlingarna.   

§ 10.Beviljande av ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

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

§ 12. Val av styrelseledamöter för två år, omval av Marita Jerserup och Helen Hansson och 
nyval av Göran Mårdhed. Fyllnadsval av 2 ledamöter på ett år, Per Wahlberg nyval och Lisa 
Holmberg omval. 

§ 13. Val av styrelsesuppleant för två år. Hedda Lundqvist, nyval. Fyllnadsval av 
styrelsesuppleant i 1 år Alexandra Färnström, nyval 

§ 14. Val av två revisorer för ett år. 
Omval Johan Gustavsson och Fredrik Sjödal. 

§ 15. Val av en revisorssuppleant för ett år. 
Omval Lennart Carlsson 

§ 16. Val av valberedning. 
Hans Pettersson sammankallande, Emma Pagels Mårdhed och Mats Ling 

§ 17. Övriga frågor 
Ordförande informerar om att Kilströmskaj idag var uppe i kommunfullmäktige och att de 
klubbat igenom ärendet utan debatt. Överklagan kan dock göras. Styrelsen lägger punkten på 
kommande styrelsemötet.  

Information om planeringsstadie på Södra Saltö, Utövägen. Kalvhagen, Metallkonst och 
Printfabrikens område är det som Jan Andersson planerar.  

Information om klockan och trappan på Ekholmen. Vi har dialog med Ingvar på kommunen.  

Fler hundbajsstationer på Ekholmen efterfrågas. 

Mats informerar om trafiksituationen. Rondellen kommer att upphöra och ersättas med 
stoppskyltar. Almögatan kommer enkelriktas. Skolans parkering har förbättrats ur 
säkerhetssynpunkt.  

Ordförande informerar om framtida aktiviteter, b la Valborg, städdag, trivselkväll, 
rundvandring på Brändaholm, stadsdelsvandringen på Ekholmen/Saltö med Ingemar 
Fredriksson. 

Avtackning av Gun Israelsson-Sjövik, Roland Thörnquist, Mats Ling och Emma Pagels 
Mårdhed. 



§ 18. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutar årsmötesförhandlingarna 20.10 

Efter kaffet påbörjade kvällens tema ”Må bra genom livet”. David Karlsson Möller från CWC 
Saltö föreläste. Han gick igenom vikten av att unna sig rätt saker för kroppen och inte alltid 
det man är sugen på. Han påpekade också vikten av att motionera och styrketräna för bättre 
hälsa, friskare liv och mer ork. David tackades av. Efter följdes det traditionsenliga lotteriet 
med många fina priser. SETI riktar ett varmt tack till de sponsorer som har skänkt kvällens 
lotteripriser, Ronneby Bruk och Saltö Fiskhall.  

Orförande Göran Löfgren tackar för genomförande av SETI årsmöte 2017 och 21.00 är 
årsmötet avslutat.  

Lisa Holmberg   Göran Löfgren 
Sekreterare    Orförande 

Justeras 

Roland Bonnier   Göran Sjövik


