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Dalarö Företagarförening 

Årsmöte 2018-03-06, 3 sidor 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE  

DALARÖ FÖRETAGARFÖRENING tisdag 6 mars 2018 

 

§ 1 Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Lars-Olof (LO) Landin. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare 

Till ordförande för mötet utsågs LO Landin, Dalarö Turistbyrån, och till sekreterare Jan Lundberg. 

 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

Som röstlängd godkändes följande deltagarlista där varje röstberättigad har en röst: Lindströms 

Båtvarv (3 personer), Dalarö Träd & Trädgård, Dalarö Turistbyrå (4 personer), Dalarös Eviga 

(2personer), Dalarö Lanthandel, Naprapat Cecilia Gransten, Restaurang Ankaret, Restaurang 

Mysingen och Pelles Event. 

 

Konstaterades att 9 medlemsföretag av 50 kvarvarande medlemsföretag 2017 var representerade.  

16 personer deltog på mötet. 

 

§ 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 

Mötet utsåg Cecilia Gransten och Jeanette Svelander (Dalarö Träd & Trädgård) 

 

§ 5 Fastställande av dagordning. 

Den presenterade stadgeenliga dagordningen godkändes.  

 

§ 6 Kallelse till mötet 

Kallelse och påminnelse med årsmöteshandlingar hade utgått per mail stadgeenligt minst 2 veckor 

före mötet. Dessutom hade Turistbyrån ringt upp samtliga medlemsföretag. Mötet fanns även 

utannonserat på föreningens hemsida. Godkändes att mötet hade blivit behörigen utlyst 

 

§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisnnig 

Genomgicks utsänd förvaltningsberättelse med kommentarer från LO Landin. Vidare presenterades 

balans- och resultaträkning för 2017. Resultatet var ett driftsmässigt underskott på drygt 41 tkr 

beroende på extrahöga kostnader för ny Välkommenskylt vid bron och en ny Dalarökarta som 

tryckts i mindre format för uppsättning på andra platser i byn samt i en Välkommenbroschyr. 

Underskottet kunde till stor del täckas av genom upplösning av obeskattade reserver avsatta för 

detta ändamål på 28 tkr. 

 

§ 8 Revisionsberättelsen 

Ordinarie revisor Bo Tyrefors hade avlämnat en skriftlig revisionsberättelse avseende 

årsredovisningen som föredrogs. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet. 

 

§ 9 Beslut om årsredovisning och resultatdisposition 

Fastställdes den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen. Beslöts att upplösa 

obeskattade reserver och minska förlusten med dessa och att det därefter återstående underskottet på 

13.223 kr skulle balanseras i ny räkning. 

 

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter  ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
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§ 11 Konfirmering av under året invalda medlemmar. 

Godkändes att Falgerts Fastighetsförmedling AB och ”nya” Restaurang Mysingen inträtt som 

medlemmar.  

 

§ 12 Val av styrelse, revisorer och utseende av valberedning, alla på 1 år. 

Valberedningens förslag föredrogs av Mats Lindström. Till styrelseordförande valdes LO Landin 

(Dalarö Turistbyrå). Till kassör valdes Jan Lundberg. Till övriga ordinarie ledamöter valdes Runar 

Finnman (Restaurang Mysingen), Niclas Holmberg (Ö-Transporter) och Erik Rendle (Restaurang 

Ankaret). Till suppleanter i styrelsen nyvaldes Marcus Edvardsen (Chipware) och Per Lönnqvist 

(Pelles Event). 

 

På valberedningens förslag omvaldes Bo Tyrefors till revisor. Suppleantposten vakantsattes. 

 

Till valberedning utsågs slutligen Mats Lindström (sammankallande), Jeanette Svelander och Oskar 

Magnusson (Dalarös E viga).   

 

§ 13 Firmateckning 

Antecknades att föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av ordföranden och kassören i 

förening. Dessa tecknar också föreningens bankkonton. Denna paragraf jämte § 12 förklarades 

omedelbart justerade.  

 

§ 14 Medlems- och serviceavgifter för 2019 

 

Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ha oförändrade avgifter för 2019.  

 Medlemsavgift      50,- 

Serviceavgiften 1 500,- + moms 

§ 15 Behandling av ev. motioner. 

Konstaterades att inga motioner hade inkommit för behandling. 

 

§ 14 Mötet avslutande  

Ordföranden LO Landin förklarade mötet avslutat kl 19:30, konstaterade att alla beslut varit 

enhälliga och tackade för visat intresse.  

 

Som ovan 

 

Jan Lundberg, sekreterare 

 

 

Justeras:   

 

 

 

LO Landin, ordförande                                Cecilia Gransten                  Jeanette Svelander 
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BILAGA TILL ÅRSMÖTESPROTOKOLLET 

 

Därefter avåts en gemensam middag levererad av medlemsföretagen Pizzeria Picasso, Restaurang 

Ankaret och Restaurang Mysingen samt Dalarö Turistbyrå. 

 

Under middagen presenterade Gustaf Onn från Södertörns Högskola ett EU-projekt om Archipelago 

Business, som Dalaröföretag är inbjudna till.   

 

Ludvig Hellström på Turistbyrån presenterade en plan för lokala busslinjer som diskuteras med 

företagen Nobina och Kerstins Buss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


