
Protokoll fört vid årsmöte med Saltsjöbadens Hembygdsförening 
Söndagen den 24 april 2022, vid Neglinge Gård, Saltsjöbaden. 
 
 

1. Årsmötet öppnas 
Föreningens ordförande Birgitta Thelander,  
välkomna alla och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av årsmötesordförande 
Sten Brattberg valdes till ordförande. 
 

3. Val av sekreterare för årsmötet 
Birgitta Thelander valdes till sekreterare 
 

4. Fastställande av röstlängd 

47 medlemmar deltog 
 

5. Val av 2 justerare tillika rösträknare 
Helena Steen och Eero Lepp valdes. 
 

6. Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning 
Frågan besvarades med ja. 
 

7. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter att punkten 20 strukits. 
 

8. Föredragning av verksamhetsberättelse 
Birgitta Thelander redogjorde för föreningens verksamhet under 2021.  
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

9. Ekonomisk redovisning  
Föreningens kassör, Madeleine Sundmark hade sammanställt redovisningen, 
bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
tilläggsupplysningar. 
Föreningens tillgångar per den 31/12-2021 var 84 961 kr.   
Verksamheten visar för 2021 på en vinst med 7.432kr.  
Föreningen har 326 st betalande medlemmar.  
Ständiga medlemmar uppgår till 24 st.   
Styrelsen har inte fått någon ersättning för sitt arbete.  
Redogörelsen godkändes, och lades till handlingarna. 

 
10. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp av Yvonne Wessman och lades till handlingarna. 
 

11. Fastställande av balans- och resultaträkningen,  
samt disposition av årets resultat.  
Årsmötet fastställde resultat och balansräkning.  
Årsmötet beslöt att årets resultat överförs i ny räkning. 
 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Årsmötet beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året. 

 
 



13. Verksamhetsplan för 2022 
Föreningens verksamhet redovisas på vår hemsida och även i sociala medier,  
samt i de tryckta vår- och höstprogrammen.  
Föreningen ska fortsätta att utveckla samarbetet i Kulturnätverket som Nacka 
Kommun organiserar, med andra Hembygdsföreningar, HAMN i Fisksätra mm.  
Vi bjuder in skolor och daghem i närområdet.  
Föreningen ska fortsätta att vara med och påverka utformningen av kommunikationer, 
centrum och bebyggelse i närområdet.  
Vi arbetar på att Igelboda stationshus skall restaureras och åter i någon form,  
bli en samlingsplats för Saltsjöbadens invånare.  
Föreningen är remissinstans för Nacka Kommun. 
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 
14. Fastställande av Budget och medlemsavgift för 2022 

Madelene Sundmark presenterade en budget för 2022  
samt styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift på 150 kr.  
Ständig medlem 3000 kr 
Årsmötet fastställde budgeten och styrelsens förslag till avgifter. 
 

15. Val av ordförande  
Till ordförande omvaldes Birgitta Thelander på 1 år. 

 
16. Val av vice ordförande 

Årsmötet överlät till styrelsen att välja en vice ordförande inom styrelsen. 
 
17. Val av styrelseledamöter.  

Som ordinarie ledamöter valdes:  
Anders Thulin nyval på 2 år 
Lars Sjöberg omval på 2 år.  
 
Redan valda för ytterligare 1 år 
Madeleine Sundmark,  
Gert Svahn  
Lars Johnsson  
Cecilia Sebesta 
Annika Hodgson- Bouvin  
 
Suppleanter:  
Pia Rosen-Lidström  
Henning Rodhe 

 
18. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Till ordinarie revisor för tiden till nästa årsmöte:  
Omval av Yvonne Wessman och Anne-Cathrine Beijer. 
Till revisorssuppleant nyvaldes Fredrik R. Lundberg 

 
19. Val av valberedning 

Anders Englund och Karin Rodhe (sammankallande) 
 
20. Övriga frågor  

Inga frågor fanns 

 
21. Avslutning 

Mötesordförande Sten Brattberg tackade för visat intresse och avslutade mötet. 



Avtackningar 
Fredrik Lundberg avtackades med presentkort för sitt arbete i styrelsen. 
 
Efter årsmötet samlades intresserade i Bindstugan för att höra Sven Fernqvist berätta och 
visa bilder om vedjakten Sofia Linnea. 
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