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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE  

Treviks tomtägarförening lördagen den 29/7 2006 

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 Göte Lindfors. 

3. Fastställande av dagordning . 

Dagordningen fastställdes. 

4. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.  

Årsmötet beslöt att förklara årsmötet behörigen kallat. 

5. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse. 

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

ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2005-07-01  2006-06-30, v.g. se bilaga. Dessa lades sedan 

till handlingarna. 

6. Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen lästes upp av Margita Östholm. Vg se bilaga. 

  

7. Beslut om ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005/2006. 

8. Verksamhetsplan . 

Årsmötet beslöt enligt följande: 

Lörd 7/10 kl 11.00  Bomupptagning 

Lörd 5/5   kl 11.00  Bomiläggning 

Fred 22/6 kl 10.00  Midsommar (klä stången) 

Fred 22/6 kl 14.00  Midsommarfirande 

Lörd 28/7 kl 16.00  Årsmöte  

Lörd 28/7 kl 19.00  Grillfest vid holmen 

Kassören Anders Stävberg redogjorde för "bryggruppens" och styrelsens förslag vad gäller 

upprustning av bryggan. Föreningen har ungefärliga intäkter och "fasta" utgifter på 24.500 respektive 

10.500 per år. Återstår då 14.000 till olika ändamål. Bryggan är i stort behov av upprustning. 2 olika 

alternativ finns: 1. Hel ombyggnad vilket går på ca 200.000 2. Successiv förnyelse (eller lappa och 

laga). Anders redogjorde för fördelar och nackdelar med respektive förslag. Efter några frågor beslöt 

årsmötet enhälligt att förorda alternativ 2. 
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9. Beslut om arvoden. 

Årsmötet beslöts att samtliga arvoden skall vara 0 kr. 

10. Fastställande av antal ledamöter och mandattid.  

Antalet ledamöter skall vara 6 och antalet suppleanter 3. 

11. Val av styrelse. 

Till ordförande omvaldes Monica Ljung-Lindfors till 2008. Till ordinarie ledamöter omvaldes Hans von 

Zeipel och nyvaldes Nina Grapne Dahlgren, båda till 2008. 

(Hans Corrodi, Anders Stävberg och Sven Hagberg kvarstår till 2007). 

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

(Madeleine Lind). Samtliga valdes till 2007. 

Till revisor omvaldes Margita Östholm till 2007. 

Till revisorsuppleant omvaldes Margareta Wörnert till 2007. 

Till valberedning omvaldes Margareta Wörnert (sammankallande),  Olle Sandström och Mats Huge 

samtliga till 2007. 

12. Fastställande av årsavgift. 

Årsmötet beslöt att fastställa årsavgiften till 500 kr. Årsmötet beslöt även om ett extra uttag på 500 kr 

med anledning av behovet av upprustning av bryggan. Båda besluten togs enhälligt. 

13. Övriga frågor. 

Monica Ljung-Lindfors informerade om att koden till båtrampen och båtvagnen skulle bytas till nästa 

säsong. 

Olle Sandström föreslog att man borde se till att P-platser blir plogade i vinter.  Vidare föreslog han att 

man borde se till att fler var med och klädde majstången samt att denna borde kapas av då det annars 

fanns risk för rasering av teleledningen där den står. 

Hans Corrodi föreslog att ytterligare bänk och bord skulle införskaffas till holmen. 

Olle ansåg att man skulle överväga att istället ordna en ytterligare bänk vid badbryggan då det ofta är 

trångt där. 

Monica informerade om att alla tomter försetts med "gatuadress" och att denna borde sättas upp vid 

varje tomt och på brevlådor. 

Vidare ansågs att alla kan riva ned annonser på anslagstavlor om det där blir för trångt. 

Hans von Zeipel informerade om att det bästa sättet att anmäla sin e-postadress är via vår hemsida 

www.trevik.se. 

Monica påminde om att vattenprov bör tas i dagarna. 

Arne Jansson efterlyste den tidigare festkommittén. Monica förklarade att det var svårt att få folk till 

denna.   
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14. Mötets avslutande. 

Mötesordföranden Mats förklarade årsmötet för avslutat och föreningens ordförande Monica hälsade 

alla välkomna till grillkväll på holmen. 

Stockholm 3/8 2006 

 

_______________________  ______________________ 

Hans von Zeipel, sekreterare  Mats Huge, ordförande 

justeras 

 

______________________  _______________________ 

Sten Mölleryd, justerare  Göte Lindfors, justerare 

 


