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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE   

i Treviks tomtägarförening lördagen den 30/7 2005 

Plats: Torö bygdegård. 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av ordförande Monica Ljung-Lindfors. 

2. Val. 

Till ordförande för mötet valdes Mats Huge. 

Till sekreterare för mötet valdes Hans von Zeipel. 

Till protokolljusterare för mötet valdes Sten Mölleryd och Arne Jansson. 

 3. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.  

Årsmötet beslöt att förklara årsmötet behörigen kallat. 

 4. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse. 

Hans von Zeipel läste upp verksamhetsberättelsen, v.g. se bilaga. Anders Stävberg presenterade 

ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2004-07-01  2005-06-30, v.g. se bilaga. Dessa lades sedan 

till handlingarna. 

 5. Revisionsberättelse.  

Revisionsberättelsen lästes upp av Margita Östholm. 

  

6. Beslut om ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004/2005. 

 7. Beslut om arvoden. 

Årsmötet beslöts att samtliga arvoden skall vara 0 kr. 

 8. Fastställande av antal ledamöter och mandattid.  

Antalet ledamöter skall vara 6 och antalet suppleanter 3. 

 9. Val av styrelse.  

Till ordinarie ledamöter omvaldes Hans Corrodi, Anders Stävberg (kassör) och Sven Hagberg till 2007. 

Till suppleanter omvaldes Jan Andersson och representant från PG-ängen. Ingvar Lyckman nyvaldes. 

Samtliga valdes till 2006. 

Till revisorsuppleant omvaldes Margareta Wörnert till 2006. 

Till valberedning omvaldes Olle Sandström och Margareta Wörnert (sammankallande) och nyvaldes 

Mats Huge samtliga till 2006. 

10. Fastställande av årsavgift. 

Årsmötet beslöt att fastställa årsavgiften till 500 kr. 
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11. PM båtplatser.  

Anders Stävberg redogjorde för styrelsens förslag. Detta har tidigare gått ut till alla medlemmar. (Se 

dokument som följer efter protokoll, Gunilla Lönnquists tillägg) Styrelsen föreslog ett särskilt Pm istället för att skriva i 

reglerna i stadgarna. Dessa blir då lättare att ändra vid behov. Årsmötet beslöt att godkänna förslaget 

att gälla tills vidare. Styrelsen sköter alltså administrationen av båtplatserna. 

12. Övriga frågor.  

  

Anders Stävberg och Sven Hagberg redogjorde för situationen med bryggan vid Holmen. Sven 

uppskattade kostnaden för reparationer vid 2 olika båtplatser till ca 40.000. Dessa åtgärder är i det 

närmaste akuta. Större åtgärder som bör åtgärdas ganska snart omfattar nya landfästen och ny bro. 

Kostnad grovt räknat blir ca 200.000. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en projektplan till nästa 

årsmöte. 

Monica Ljung bad berörda båtplatsinnehavare med stolpe att ta bort gamla rester av sådana. 

Hans von Zeipel redogjorde för Länsstyrelsens rapport angående saltvatteninträngning i 

sötvattenbrunnar. 

Monica Ljung-Lindfors föreslog följande "körschema" för det nya verksamhetsåret vilket årsmötet biföll. 

lördag 8 okt kl 11.00  bomupptagning. 

lördag 6 maj kl 11.00  bomiläggning. 

fredag 23 juni   sedvanligt midsommarfirande. 

lördagen 29 juli   årsmöte, sedan grillfest. 

Monica Ljung-Lindfors undrade om vägföreningen eller tomtägarföreningen har ansvar för 

brevlådorna. Ställningarna för dessa behöver åtgärdas. Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta. 

Monica Ljung-Lindfors informerade om att midsommarstången är rutten varför en ny behövs. Hon 

efterlyste också flaggan och kilar som försvunnit. Styrelsen fick också i uppdrag att utreda detta. 

Margareta Wörnert tog upp frågan om igenvuxna ängar. Det vore trevligt om de kunde åtgärdas, vid 

behov i samråd med markägaren. Styrelsen fick här i uppdrag att samordna ev åtgärder 

Monica Hjorth ansåg att också andra i föreningen kunde utföra uppgifter så att inte styrelsen skulle få 

för mycket att göra med risk att ingen på sikt vill sitta i styrelsen. 

13. Mötets avslutande.  

Mötesordföranden förklarade årsmötet för avslutat och föreningens ordförande hälsade alla välkomna 

till grillkväll på holmen. 

Stockholm 31/7 2005 

Hans von Zeipel, sekretetare  

Mats Huge, ordförande 


