
 
 

  Årsmötesprotokoll  2019 
  Tjurkö intresseförening 
 
 
 Tid: 28 juli 2019 
 Plats: Tif:s lokal 
 Närvarande styrelseledamöter: Peter Georgio, Hans Rickler, Emil Lilliebrunner 
 Agneta Hansson, Gunilla Mostberg-Eriksson, Ulla Georgio, Alf Persson 
 Valberedningen: Gerd Carling 
 C:a 80  medlemmar närvarande 
  
 1.  Mötets öppnande: 
 - Ordf. Peter Georgio öppnade årsmötet och hälsade alla varmt välkomna.  

- Parentation med en tyst minut hölls för bortgångna medlemmar.  
 - Avtackning av styrelseledamot Agneta Hansson. 
 
 2.  Val av ordförande och sekreterare: 
 -Till ordförande för årsmötet valdes Benny Rasmussen och sekreterare Ulla Georgio.  
 

3.  Val av justerare tillika rösträknare: 
-Till justerare tillika rösträknare valdes Karl-Erik o Anita Nilsson 
 
4.  Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande: 
-Årsmötet ansågs ha stadgeenligt utlyst genom anslag på olika ställen på Tjurkö 
samt på hemsidan. 
 
5.  Dagordningens godkännande: 
-Årsmötesdeltagarna godkände föreslagen dagordning. 
 
6.  Framläggande av verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning: 
-Medlemmarna fick möjlighet att gå igenom verksamhetsberättelsen, vilken godkändes och 
lades till handlingar 
 
7.  Revisorns berättelse: 
-Revisor Stefan Magnusson gick igenom revisionsberättelsen, vilken godkändes och lades till 
handlingarna.     
   
 
8.  Fastställande av resultat och balansräkning: 
-Mötet fastställde resultat o balansräkning. 
 
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: 
-Revisorn rekommenderade att styrelsen får ansvarsfrihet. Mötet fastställde att styrelsen ges  
ansvarsfrihet. 
 
10.  Beslut om årsavgiftens storlek: 
-Beslut togs att medlemsavgiften förblir oförändrad. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
11.  Stadgeenliga val: 
Peter Georgio valdes till ordförande 1 år. 
Jan Krook 2 år 
Pia Eriksson 2 år 
Alf Persson 2 år 
Jahn Sundin 2 år nyval 
Gerd Carling 1 år nyval 
Emil  Lilliebrunner  omval  1 år 
Stefan Magnusson omval revisor 1 år 
Christina Olausson omval revisor 1 år 
Birgitta Fredriksson omval revisorsuppleant 
Elisabeth Persson o Birgitta Fredriksson Valberedning 1 år 
 
 
12.  Arvode och ersättningar: 
-Beslut togs att styrelsens arvode består av en gemensam middag. 
 
13.  Styrelsen informerar: 
- Enligt info från pastoratet ska kyrkan vara klar efter reperationer år 2021. 
- Emil Lillebrunner undersöker om TÖ:området kan gå under allemansrätten vidare info.   
kommer. 
- Frågan om bredband arbetar vi med. Arne Källen erbjöd att bistå med hjälp i kontakten med 
IP Only, det är vi tacksamma för. Så fort vi vet mer kommer info på hemsidan. 
- Ang. toaletter vid Finskan har vi haft kontakt med K-na kommun vi har också erbjudit oss att 
städa om vi fick hit en Baja-Maja, med det tycks inte genomförbart. 
 
14.  Övriga inkomna skrivelser och motioner: 
- Röstning genomfördes om motionen om rösträtt. 
Styrelsens förslag till rösträtt i Tjurkö Intresseförening. En röst per medlemskap d.v.s. 
familjemedlemskap blir likställt med enskilt medlemskap gällande rösträtt. 
Stadgeändring kommer att göras. 
 
15. Övrigt. 
- Agneta Lager informerade om att den nya parkeringen vid Skärgårdskraft är klar, samt att 
Wittus i år angör Herrgårdsviken. 
Det framfördes önskemål att vägen N. Tjurkövägen från korsningen Herrgårdsviksvägen skulle 
skyltas som återvändsväg, styrelsen får ta upp frågan med Vägverket. 
Tillåtna hastigheter på ön diskuterades då det sommartid är mycket trafik, men om man 
använder mötesplatserna kanske det går smidigare. 
 
 
16.  Årsmötets avslutande: 
-Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse. 
  
 
 
Benny Rasmussen  Ulla Georgio 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Karl-Erik Nilsson  Anita Nilsson 
Justerare   Justerare 

 


