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SKÄRGÅRDENS TRAFIKANTFÖRENING 
Protokoll fört vid digitalt årsmöte i Skärgårdens Trafikantförening den 27 januari 2022,  
kl. 18.30 – 19.45 
 
Plats: Videolänk 
Närvarande: Lars Nyberg (ordförande), Lars Berglöf, Gunnar Blom, Seena Braunfeld, Björn 
Cedervall, Nils Cronholm, Britt Fogelström (Möja), Håkan Fredriksson, Åsa Gugoly, Qina 
Hermansson, Niklas Hokke,  Gunnar Huss, Lars Jacobsson, Bo Lagerqvist, Gunnar Lefrell, Malin 
Lenke, Kjell Ljungberg, Birgitta Orrebacken, Bo Persson, Lennart Rohdin, Jan Rutberg, Urban 
Ryadal (sekreterare), Anders Rörby, Anitha Svensson, Marie Svärd, Gunilla Söderqvist, Kim 
Viktor, Mona Wahlström, Leif Wrenkler, Caroline Åkerhielm, Mats Östman och Jan Öström. 
 
1. Årsmötets öppnande och upprättande av röstlängd 
Föreningens ordförande Lars Nyberg hälsade välkommen till årsmötet som genomfördes på 
distans. Därefter förklarade han mötet öppnat. 
 
I årsmöteskallelsen (Skärgårdstrafikanten nr 4/2021) hade alla medlemmar uppmanats att 

ta del av den information som Hemsidan skulle lämna om årsmötet och om eventuellt 

genomförande som digitalt årsmöte, vilket också blivit fallet. Den som så önskat hade också fått 

möjlighet att senast den 19 januari delta i förhandsomröstning på internet om de förslag till 

beslut som årsmötet hade att ta ställning till. 17 medlemma hade utnyttjat denna möjlighet och 

det sammanlagda resultatet redovisades muntligt av mötesordföranden under respektive punkt 

i dagordningen. I god tid före årsmötet fick de röstande och övriga som anmält intresse sig 

tillsänt den videolänk som behövdes för deltagande. 

De i det digitala årsmötet deltagande medlemmarna konstituerade således röstlängden. 
 
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Valdes Lars Nyberg att leda förhandlingarna och Urban Ryadal att föra protokollet. 
 
3. Val av två protokollsjusterare  
Valdes Lars Berglöf och Gunilla Söderqvist att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kallelse, verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse var införda i Skärgårdstrafikanten 
nr 4/2021 som sänts ut till medlemmarna i mitten av december 2021. Kallelse till den nya tiden 
för årsmötet publicerades tillsammans med möteshandlingar på hemsidan den 4 januari.  
Mötet ansågs behörigen utlyst. 
 
5. Godkännande av dagordningen 
Fastställdes det utsända förslaget till dagordning. 
 
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse, oktober 2020 – september 2021  
Godkändes verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen. 
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7. Revisorernas berättelse  

Mötesordföranden föredrog revisorernas berättelse. 

 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Fastställdes, enligt revisorernas förslag, resultat- och balansräkningen för perioden oktober 

2019 – september 2020.  

Årsmötet beslutade, likaså enligt revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den 

gångna perioden. Därmed lades verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen 

jämte revisorernas berättelse till handlingarna.  

 

9. Val av styrelse  

Lennart Rohdin föredrog valberedningens förslag som också varit publicerat i 
Skärgårdstrafikanten nr 4/2021 och på föreningens hemsida i januari. 
 
a) Till ordförande för ett år valdes Lars Nyberg (omval). 
b) Till två vice ordförande för ett år valdes till 1:a vice ordförande Britt Fogelström (omval)   
        och till 2:a vice ordförande Urban Ryadal (nyval). 
c) Till övriga ledamöter för två år omvaldes Nils Cronholm, Bo Persson och Gunilla Söderqvist 

samt nyvaldes Kjell Ljungberg och Mats Östman.  
d) Till övriga ledamöter fyllnadsvaldes på ett år Qina Hermansson och Birgitta Orrebacken. 
 
Ledamöter valda på årsmötet 2021 på två år som kvarstår till årsmötet 2023: 
Lars Berglöf, Jan-Evert Jäderlund och Bo Lagerqvist. 
  
10. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter  

 Till revisorer för ett år omvaldes Claes Insulander och Jörgen Henriques   och 

 till deras suppleanter omvaldes Patrik Hult och Ola Kjellberg.  

 

11. Fastställande av medlemsavgift för 2022, enskilda och organisationer 

Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift fastställdes: 

150 kronor för enskild och 350 kronor för föreningar och andra organisationer. 

 
12.    Val av valberedning 

Till valberedning valdes Jörgen Henriques (sammankallande), Stig Dingertz och Lennart Rohdin 

 

13.    Anmälda ärenden 

Styrelsen anmälde att föreningen är representerad i skärgårdsråden i Värmdö respektive i 

Haninge och har dessutom sökt representation i Norrtälje skärgårdsråd. 

Styrelsen föreslog att den får mandat att inom sig utse lämplig representant i de olika 

skärgårdsråden. Ordförande Lars Nyberg företräder föreningen i Regionala skärgårdsrådet. 

Årsmötet tillstyrkte förslaget. 

 

14.    Övriga frågor 

En fråga om nya pendelbåtslinjer besvarades med att nya linjer har diskuterats från Ekerö mot 

Ulvsunda och Hägersten samt mellan Ulvsunda och Centrala staden. 

De problem som uppstått då pendellinjer ersatt och i några fall blandats med WÅABs ordinarie 

trafik, följs upp i de återkommande kontakterna med regionens politiker och trafikförvaltning. 
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15.    Årsmötets avslutande 

Avslutningsvis framförde ordföranden föreningens tack till de förtroendevalda som, efter år av 

mycket värdefulla, ideella insatser avgått vid detta årsmöte vilka voro andre viceordföranden 

Caroline Åkerhielm samt ledamöterna Björn Cedervall, Gunnar Lefrell, Gunnar Huss, Anders 

Rörby och Maria Sigfridsdotter. 

  

Ordföranden Lars Nyberg konstaterade därefter att dagordningen var genomgången. Han 

tackade för att han tillsammans med övriga förtroendevalda, fått förtroendet att leda 

föreningens arbete under kommande verksamhetsår. Förhoppningsvis pandemifritt och med 

möjlighet att detta år kunna genomföra Skärgårdsbåtens dag den 8 juni. 

Därmed förklarade han årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet  

 

 

Urban Ryadal  

        

Justeras 

 

 

Lars Nyberg          Lars Berglöf         Gunilla Söderqvist 

 

Till protokollet fogas röstformuläret och lista över röstningsresultatet.   

 

 

 

 


