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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE
DALARÖ FÖRETAGARFÖRENING 17 mars 2021
Digitalt möte via MS Teams.
§ 1 Mötets öppnande.
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Gustaf Branden Tyrefors.
Mötet inleddes med en presentation av Dalarö ny ungdomsgård, som gjordes av Jenny Nobrand och
Henrik Sjöholm.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för mötet utsågs Bo Tyrefors och till sekreterare Lars-Olof (LO) Landin.
§ 3 Fastställande av röstlängd
Som röstlängd godkändes följande deltagarlista där varje röstberättigad har en röst: ALKAB (Anna
Lindström), ARTEKIA (Katarina Hamilton), Dalarö Information (LO Landin), Dalarös Eviga
(Oscar Magnusson), Haninge pastorat (Elisabeth Högberg), Ornö Turism (Karin Anderberg),
Vandrarhemmet Lotsen (Krister Jonsson), SABIS Smådalarö gård (Åse Sinnby, Lars Ålund) och
Sjöholm Kommunikation (Henrik Sjöholm).
§ 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Till justeringspersoner utsågs Anna Lindström och Henrik Sjöholm.
§ 5 Fastställande av dagordning.
Den presenterade stadgeenliga dagordningen godkändes.
§ 6 Kallelse till mötet
Kallelse med årsmöteshandlingar hade utgått per mail stadgeenligt minst 2 veckor före mötet.
Påminnelse hade också skickats. Katarina Hamilton meddelade att hon inte fått dessa utan kallats
några dagar tidigare per telefon. 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 2020. Intäkterna var högre främst pga flera nya medlemmar varav 4
nya företag från Ornö. Kostnaderna var lägre pga att Dalarö guidens tryckta upplaga minskats och
digital spridning ökat.
§ 8 Revisionsberättelsen
Revisor Martina Lindström hade avlämnat en skriftlig revisionsberättelse avseende
årsredovisningen som föredrogs av ordförande. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9 Beslut om årsredovisning och resultatdisposition
Fastställdes den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen. Beslöts också att
fastställa årets överskott på 29.029 kr och godkänna styrelsens förslag att balansera detta i ny
räkning.
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
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§ 11 Konfirmering av under året invalda medlemmar.
Konfirmerades att följande företag inträtt som medlemmar under 2020 – Dalarö Fisk & Deli,
Deus AB (Bageriet och Mysingen), MOHV (mäklare), Ornö Båtvarv, Ornö Turism, Sjöholm
Kommunikation, Skog Falk KBB AB (Ornö macken och bistro), Sundby gård B&B, Öarnas
Lanthandel.
§ 12 Val av styrelse, revisorer och utseende av valberedning, alla på 1 år.
Valberedningens förslag föredrogs av ordföranden tillika valberedning. Till styrelseordförande
nyvaldes Krister Jonsson och till kassör omvaldes LO Landin. Till övriga ordinarie ledamöter
omvaldes Hampus Lindström (Dalarö Marinkompetens), Oskar Magnusson och Erik Rendle
(Restaurang Ankaret) samt nyvaldes Karin Anderberg och Katarina Hamilton.
Till revisor omvaldes Martina Lindström (ALKAB) och till revisorssuppleant Anna Lindström.
Till valberedning utsågs Bo Tyrefors (sammankallande) och Eva Severin Ejdeklint (Tullhuset
restaurang).
§ 13 Firmateckning
Antecknades att föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av ordföranden Krister Jonsson
och kassören Lars-Olof Landin i förening. Dessa tecknar också föreningens bankkonto.
§ 14 Medlems- och serviceavgifter för 2019
a) Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ha oförändrade avgifter för 2021.
Medlemsavgift 50,- Serviceavgiften 1 500,- + moms
b) LO Landin redogjorde för styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2021.
1. Dalarö guiden trycks i mindre upplaga och görs mer digital med ett nytt bläddringsverktyg på
hemsidan och sprids bredare via QR-kod i annonser.
2. Företagarföreningen köper domän/hemsida www.dalaro.se och integrerar nuvarande hemsida
www.dalaro.org varefter denna läggs ner.
3. Samabete med SIKO för att stärka Stockholms södra skärgårds röst i kontakterna med Region,
Landsting och Kommuner.
4. Samarbete med Föreningen Visit Haninge för att stärka Dalarö som replipunkt i södra skärgården
och Tullhusets roll som Bygdegård. Fortsätta att bjuda in medlemsföretagen till Visit Haninges
EU-finansierade kompetensutvecklingsprojekt med Södertörns högskola
§ 15 Behandling av ev. motioner.
Konstaterades att inga motioner hade inkommit för behandling.
§ 14 Mötet avslutande
Gustaf Branden Tyrefors som avgick som ordförande avtackades och ordföranden förklarade mötet.
Mötet förklarade att alla beslut varit enhälliga.

Dalarö Företagarförening
Årsmöte 2021-03-17

3

Dalarö 2021 03 19

LO Landin, sekreterare

Justeras:

Anna Lindström

Henrik Sjöholm

Dalarö Företagarförening
Årsmöte 2021-03-17

