
Årsmöte i Föreningen Rindöborna 2022-06-01 

 

Överkstan Rindö hamn, Oscar-Fredriksborg 

Närvarande: 29 personer varav 4 styrelsemedlemmar  

Styrelsemedlemmar: Åsa Blanc, Jan Ögren, Elisabeth Nordström, Carin Tullberg  

Frånvarande: Camilla Strömberg, Peter Hultkrantz 

Från föreningen även Maria Cederberg Rydén (revisor), för valberedningen Lars Thaning 

(sammankallande) och Nils Lundin (ledamot) 

1. Godkännande av kallelse till årsmötet  

Kallelsen till årsmötet godkändes. 

2. Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare   

Till mötesordförande valdes Åsa Blanc, till sekreterare Elisabeth Nordström samt till justerare Stefan 

Åsblom och Lars Johansson.  

3. Styrelsens verksamhetsberättelse  

Åsa Blanc föredrog Verksamhetsberättelsen. Avsnittet om Rindögården togs upp av mötesdeltagarna 

men hänsköts till punkten Övrigt. 

4. Ekonomisk redovisning 2021  

Föreningen hade 235 medlemmar före pandemin men på grund av medlemstapp har vi fått skära ner 

på budgeten och bl.a. avstått från några avgifter till olika föreningar där vi varit med. Vi har gått plus 

med 8000 kr och i kassan finns 50 000 kr. Idag finns det 84 medlemmar och vi försöker gå runt 

ekonomiskt men funderar på hur vi ska nå ut för att få fler medlemmar. Vi vill öka kommunikationen 

med kommunen och politikerna. 

5. Revisionsberättelse  

 Revisor bedömer revisionsberättelsen som alldeles utmärkt och föredrar sedan revisionsberättelsen 

som tillstyrks.  

6. Fråga om ansvarsfrihet  

 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

7. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen  

 Lars Thaning fastställer att styrelsen ska bestå av sju styrelsemedlemmar med en ordförande och sex 

ledamöter. 

8.  Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter  

Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag. Förutom valberedningens förslag anmälde sig en 

medlem som ledamot till styrelsen vilket också godkändes. 

Till styrelseordförande för det kommande året valdes Åsa Blanc. 

Övriga ledamöter och suppleanter valdes enligt valberedningens förslag. 

Till ordförande   Åsa Blanc 



Kvarstår ett år    Elisabeth Nordström 

    Jan Ögren 

    Carin Tullberg 

Nyval två år    Viveka Hiort af Ornäs 

    Sandra Bjermqvist 

    Kristina Åstrand Bohman 

Till suppleant    Kim Burge Strand 

Till revisor ett år   Maria Cederberg Rydén 

Till revisorssuppleant ett år   Måns Rydén 

Till valberedning ett år 

Sammankallande    Lars Thaning 

Ledamot    Nils Lundin  

   

9. Val av valberedning  

Till valberedning valdes Lars Thaning (sammankallande) och Nils Lundin (ledamot). 

10. Val av revisor  

 Till revisor valdes Maria Cederberg Rydén och till revisorssuppleant  Måns Rydén. 

11. Fastställande av avgifter samt budget 2022  

 Avgiften är oförändrad och 200 kronor per hushåll. 

12. Inkomna motioner  

 Inga motioner har inkommit. 

13. Övriga frågor  

 * Rindögården 

 Kommunen har aviserat att hyran skall överföras och i fortsättningen ligga under Barn-och 

utbildningsnämnden där ersättningen skulle uppgå till 30 % av kostnaden för hyran. Detta skulle 

innebära en kostnad för föreningen på 115 000 kronor om året. Man hävdar även en uppsägningstid på 

nio månader.  

Denna kostnad är omöjlig för föreningen att bära och konsekvensen blir i så fall att vi tvingas stänga 

alla verksamheter på Rindögården. Beträffande uppsägningstid finns inget gällande avtal då endast ett 

ettårigt avtal skrevs när gården öppnades för våra verksamheter 2014. Vi uppmanas av mötet att ta 

kontakt med ett flertal berörda och ansvariga i kommunen. 

* Rindö Västra 

Kommunen har velat bygga bostäder på delar av marken sedan 2014-2015. Planerna på detta stannade 

upp och nu vill man först utreda ytterligare för att kunna utforma en ny plan för området. Detta gäller 

verksamheter och även platsens infrastruktur vad gäller bilar, gående, cyklister, buss, färje -och 



båttrafik. 6 000 på och avstigningar sker via båt och olika intressen finns kring utformningen av 

platsen. 

* Valet 

Föreningen Rindöborna har ställt ett antal frågor till de olika partierna och svaren håller på att 

sammanställas för att ge reaktioner från föreningen.  

 

* Solgrottorna 

Kommunen äger vissa av grottorna och en omfattande inventering har ägt rum. Man föreslår att 2-5 

solgrottor bevaras men meningarna är delade om värdet och bevarandet av solgrottorna. Många anser 

att de har ett högt kulturhistoriskt värde och tycker att det är viktigt att vi skriver till 

kommunstyrelsens ordförande med kännedom till kommunchefen, och andra ledamöter som finns i 

förtroendemannaregistret, för att bevara grottorna. Riksantikvarien kan ha synpunkter som kan ge 

vägledning i sammanhanget.  

* Vaxholm komposit 

Företaget söker en plats för att kunna utöka sin verksamhet. Det finns ett förslag om marken vid 

måldepån eller, om marken där bygghögarna ligger, skulle kunna vara en möjlig plats. 

14. Mötets avslutande  

 Mötet avslutades. 

 

Efter avslutat möte fick vi värdefull information från Claes-Göran Jonsson som berättade om sitt 

brottsförebyggande arbete. Claes-Göran arbetar som polisens volontär och erbjuder gratis tillfälle till 

ett utbildningspaket för äldre under namnet Försök inte lura mig.  

Utbildningspaketet har fått första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen European Crime 

Prevention Award. 

Ett informationsblad fanns tillgängligt för intresserade. Om någon missade det så var mail-adressen 

följande: claesgoran.jonsson44@gmail.com 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Elisabeth Nordström   Åsa Blanc 

 

Justeras    Justeras 

 

Stefan Åsblom   Lars Johansson 

 

mailto:claesgoran.jonsson44@gmail.com


 


