
      TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING  

 1 

 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE  
Lördagen den 21/7 2007  

Plats: Torö bygdegård 

  

1.       Mötets öppnande.  

Mötet öppnades av ordförande Monica Ljung-Lindfors som hälsade alla välkomna. 

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 Rolf Lundmark. 

3.       Fastställande av dagordning.  

Dagordningen fastställdes efter beslut att byta plats mellan punkterna 12 (Fastställande 

av medlemsavgift) och 13 (Övriga frågor). 

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 2006-07-01 – 2007-06-30, 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 2006/2007. 

8.       Verksamhetsplan. 

Årsmötet beslöt enligt följande: 

Lörd 6/10 2007 kl 11.00                                   Bomupptagning 

Lörd 3/5 2008 kl 11.00                                     Bomiläggning 

Fred 20/6 2008 kl 10.00                                   Midsommar (klä stången) 

Fred 20/6 2008 kl 14.00                                   Midsommarfirande 

Lörd 26/7 2008 kl 16.00                                   Årsmöte  

Lörd 26/7 2008 kl 19.00                                   Grillfest vid holmen 

9.       Beslut om arvoden.  

Årsmötet beslöt att samtliga arvoden skall vara 0 kr. 

10.   Fastställande av antal ledamöter och mandattid. 

Antalet ledamöter skall vara 6 och antalet suppleanter 3. 
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11.   Val av styrelse mm. 

Till ordinarie ledamöter omvaldes Anders Stävberg och Sven Hagberg samt nyvaldes 

Mats Huge, samtliga till 2009. (Monica Ljung-Lindfors, Hans von Zeipel och Nina Grapne 

Dahlgren kvarstår till 2008). 

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

ängen Madeleine Lind. Samtliga valdes till 2008. 

Till revisor omvaldes Margita Östholm till 2008. 

Till revisorsuppleant nyvaldes Lisa Huge till 2008. 

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

2008.  

Då tillräckligt med medlemmar till en festkommitté inte anmälde sitt intresse beslöt 

årsmötet att Margareta Wörnert och Lisa Huge skall bistå styrelsen vid fester mm. 

Styrelsen fick också i uppdrag att ordna med bryggkommitté 

12.   Övriga frågor. 

 

a. Åtgärder vid Holmen.  Anders Stävberg redogjorde för styrelsens förslag med 

kompletteringar av Mats Hagberg (som är den entreprenör vars offert styrelsen förordar). 

En livlig diskussion tog vid med många frågor och förslag. Flera ansåg att den information 

som styrelsen gått ut med var för knapphändig med tanke på den stora summa det 

handlar om och många undrade varför summan nu uppgår till 700 tusen kronor när ett 

realistiskt alternativ vid förra årsmötet var 200 tusen kronor.  

 

Anders Stävberg och ordf Monica Ljung-Lindfors redogjorde därför mer i detalj med hjälp 

av Mats Hagberg vad problemen består i och vilka lösningar som är lämpliga: Det rör sig 

alltså inte om en lätt lagning av själva bryggan längre utan om en helrenovering av 

förbindelsen ut till Holmen. Denna har av blåst och högvatten underminerats kraftigt 

framför allt under senaste vintern varför allt riskerar att rasa. Man behöver därför med 

grävfordon schakta undan allt grus, lera, stenar mm, sedan påla ner till berggrund med 

pålar (som telefonstolpar) förankra dem mot berget och med varandra med kedjor, lägga 

ytterligare pålar horisontellt och sedan fylla på med lämplig fyllnadsmassa varefter själva 

bryggan kan anläggas. Detta förklarar den höga kostnaden jämfört med tidigare.  

 

Efter fortsatt diskussion och frågor samt paus för att lämplig propositionsordning skulle 

framtagas beslöts följande: Beslut skulle tagas på dagens möte och inte senareläggas. 

 

Renovering skulle ske enligt styrelsens förslag. Här begärdes votering och rösträkning. 

Det konstaterades att 5 fullmakter hade inlämnats. Utslaget blev 30 ja, 2 nej, 2 avstod och 

12 medlemmar ej närvarande.  
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      Årsmötet beslöt också, för att man skulle vara säkra på finansieringen, att styrelsen skall 

tillskriva samtliga medlemmar om en förbindelse att betala 7000 kr i år och 7000 nästa år. 

Då anbudet från Mats Hagberg på 571 tusen + moms gäller till i början av september 

konstaterades att det var bråttom. Styrelsen fick fria händer att diskutera vidare med Mats 

Hagberg att genomföra restaureringen under förutsättning att medlemmarna skriver på 

förbindelsen. Om medlemmarna inte skriver på återstår enligt många en s.k. förrättning till 

en kostnad av ca 2-3 tusen per tomt där Holmen blir en gemensamhetsanläggning och 

samtliga måste betala (jämför vägföreningen). Utan att beslut togs uttalade många att det 

var självklart att om de medlemmar som inte tillhör själva Treviksområdet och därför 

riskerar att mista sin båtplats om förrättning äger rum, skall få tillbaka pengar. 

 

b. Arbetsplikt.  Monica L informerade om att flera medlemmar föreslagit arbetsplikt i 

föreningen vilket skulle innebära att man utan att ha dåligt samvete p.g.a  att man inte 

kunde deltaga vid t.ex. bomupptagning istället skulle erlägga en summa pengar. Styrelsen 

fick i uppdrag att komma med ett förslag till ett kommande möte. 

  

13.   Fastställande av årsavgift. 

Årsmötet beslöt att fastställa årsavgiften till 1000 kr men att dessa ingår i de 7 tusen man 

skall betala för restaureringen av förbindelsen till Holmen. 

  

14.   Mötets avslutande.  

Mötesordföranden Mats förklarade årsmötet för avslutat och föreningens ordförande 

Monica hälsade alla välkomna till grillkväll på Holmen där senare vice ordförande Hans 

Corrodi, som avgick ur styrelsen, avtackades. 

 

Stockholm 23/7 2007 

 

 

_______________________                             ______________________ 

Hans von Zeipel, sekreterare                            Mats Huge, ordförande 

 

justeras 

 

 

______________________                               _______________________ 

Sten Mölleryd, justerare                                   Rolf Lundberg, justerare 
 


