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Mötesanteckningar 
 
§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Avgående ordförande Manne Friman 
Sittande sekreterare Charlotte Ljungman  
 
§ 2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Inger Pettersson 
Manne Friman 
 
§ 4. Verksamhetsberättelse 2020 
Ordförande Manne Friman presenterade SETIs verksamhetsberättelse 2020 (september 2020 
– april 2021). 
Föreningen genomförde årsmöte utomhus vid Koviken. Flera nya medlemmar anslöt sig till 
styrelsen vilket gav bra energi till att fördela ansvar och skapa en struktur för hur det ska gå 
till. Styrelsen består av ett gäng skarpa personer med starkt engagemang. Tyvärr har Corona 
begränsat möjligheterna till att träffas, även utomhus enligt oss. Styrelsen har därför mer 
fokuserat på olika erbjudanden som man kan få som medlem. Det har bland annat varit 
förhandling med Affärsverken om nytt elavtal. Affärsverken kommer även ge erbjudande för 
trädgårdsavfallskärl och solceller. Vi diskuterar även möjligheten med Affärsverken att samla 
en container för att slänga grovsopor och kostnad för detta.  
 
Övriga tjänster är spindelsanering, tolkningstjänster och så har vi pågående dialog om 
möjligheten att samordna utkörning av ved, hyra båt och andra erbjudanden från företagen i 
närheten. Samtliga erbjudanden kommer annonseras på hemsidan. För elavtalet så har SETI 
tagit initiativet att bjuda in Björkholmens byalag och Brändaholms förening för att få ett 
gemensamt avtal och för att vara fler. SETI har även diskuterat med Björkholmen om att köra 
gemensamma aktiviteter och få mer utbyte mellan föreningarna. 
 
Under hösten så gjorde vi en Trafikenkät där vi fick stort gensvar. Resultatet presenteras kort 
under mötet och SETI kommer skicka in förslagen till kommunen. Några förslag som åtgärder 
som gör korsningen/rondellen tydligare som en korsning har vi redan skickat in. Även förslag 
på enkelriktning hela Almögatan har skickats in som förslag. Vi har begärt få tillbaka 
hastighetskameran vid Strandvägen och få förslag på hastighetsdämpande åtgärder. 
Vi har skrivit synpunkter på planerade bostäder vid Gäddan 3 och kommer göra det för 
Rapphönan.  
 
Vi har fortsatt med våra parkrelaterade frågor som har lett till att dåliga brädor på bryggor har 
bytts ut och att livräddningsbåten på Saltö sand har fått en vagga. Dåliga trädgrenar som 
hängde över gångstråket har beskurits på vår förfrågan. Vi har även föreslagit en utveckling 
för Saltö bollplan med utegym, konstgräsplan och andra sporter. 
 
Vi har skapat ett digitalt informationsutskick och bestämt att all kommunikation ska gå ut via 
mail. Facebook och hemsida ska vara komplement. Hemsidan har designats om. Vi har haft 
möten med kommunen angående återställande av Ekholmens trädallé och kommer ge förslag 
för att det ska bli bra. 
 



 
§ 5. Ekonomisk berättelse 2020 
Kassören Helen Carleke presenterade förenings ekonomiska berättelse: 
 

 
 
§ 6. Revisorernas berättelse 2020 
Revisorerna Johan Gustafsson och Fredrik Sjödahl har granskat föreningens balans och 
resultaträkning samt föreningens verifikationer och bankkontoutdrag. De kan konstatera att 
föreningens ekonomi är välskött och i god ordning och att föreningens egna kapital är starkt i 
förhållande till den verksamhet man bedriver. Revisorerna kan därmed fastställa föreningens 
resultat och balansräkning  



 
 
§ 7. Revisorernas förslag till ansvarsfrihet 
Revisorerna föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020, vilket 
årsmötet godkände. 
 
§ 8. Val av ordförande för föreningen 
Inga förslag från valberedning. Nya styrelsen behöver besluta vem/vilka som blir ordförande 
under konstituerande möte. 
 
§ 9. Val av styrelseledamöter för två år 
Nyval av ledamot Anna Kindblad på 2 år 
Nyval av ledamot Elisabet Melin på 2 år 
 
§ 10. Val av styrelsesuppleant för två år 
Nyval av suppleant Tom Rasmussen på 2 år 
 
§ 11. Val av revisorer för två år 
Val/omval revisor Fredrik Sjödahl på 2 år 
Val/omval av revisor Johan Gustavsson på 2 år 
 
§ 12. Val av revisorssuppleant för två år 
Val/omval av revisorssuppleant Lennart Carlsson på 2 år 
 
§ 13. Val av valberedning för ett år 
Inga förslag, nya styrelsen får lösa det under året. 
 
§ 14. Omröstning om namnbyte till ”Saltö-Ekholmens Trivsel- och Intresseförening” med 
syfte till att vara inbjudande till alla boende i området. Arbetet med trädgård förblir. 
Årsmötet beslutade att den andra omröstningen flyttas till hösten eftersom vi är för få i mötet 
för att ta detta beslut.  
 
§ 15. Omröstning om byte av logotyp, förslag visas på mötet. 
Årsmötet beslutade att byta logotyp till det förslaget som Gun Israel Sjövik skickat in. 
Göran Mårhed kommer att dela ut det priset som utlovats till vinnaren av nya logotypet 
 
 

 
 
 
 
 
 



§ 16. Trafikenkätens resultat 
Peo Olsson presenterade resultat från trafik enkäten 

 
 
 
§ 17. Övriga frågor (Trädallén Ekholmen, kommunikationen med kommunen) 
Manne gick igenom den kommunikation föreningen har haft med kommunen angående allén 
som kommunen tagit ner. 
 
§ 18. Mötets avslutande.  


