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Protokoll fört vid årsmöte i Treviks tomtägarföreni ng lördagen den 26/7 2008 
 

Plats: Torö bygdegård 
 

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

2. Val. 
Till ordförande för mötet valdes Olle Sandström. 
Till sekreterare för mötet valdes Hans von Zeipel. 
Till protokolljusterare för mötet valdes Sten Mölleryd och Cicki Hellsten. 
 

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 2007-07-01 – 2008-06-30, v.g. 
se bilaga. Mötet beslöt att tacka styrelsen för allt det arbete de lagt ned på bryggfrågan 
under verksamhetsåret. Olle Sandström undrade om ekonomin såg ut att gå ihop med 
tanke på de stora utgifter föreningen har och kommer att ha pga. holmenrestaureringen. 
Monica Ljung informerade om att alla nu betalt avgiften för verksamhetsåret och Anders 
Stävberg uppgav att ekonomin ser bra ut. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse 
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 2007/2008. 
 

8. Verksamhetsplan. 
Årsmötet beslöt enligt följande: 
Lörd 4/10 2008 kl 11.00  Bomupptagning 
Lörd 2/5 2009 kl 11.00  Bomiläggning 
Fred 19/6 2009 kl 10.00  Midsommar (klä stången) 
Fred 19/6 2009 kl 14.00  Midsommarfirande 
Lörd 25/7 2009 kl 16.00  Årsmöte  
Lörd 25/7 2009 kl 19.00  Grillfest vid Holmen 
Förslag uppkom om att ha lotteri även till midsommar. Mötet beslöt att hänskjuta frågan till 
styrelsen för ställningstagande.  
 

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. 
 

11. Val av styrelse mm. 
Till ordförande omvaldes Monica Ljung-Lindfors och ordinarie ledamöter, Hans von Zeipel 
och Nina Grapne Dahlgren, samtliga till 2010. (Anders Stävberg, Sven Hagberg och Mats 
Huge kvarstår till 2009). 
Till suppleanter omvaldes Jan Andersson, Ingvar Lyckman och Madeleine Lind. Samtliga 
valdes till 2009. 
Till revisor omvaldes Margita Östholm till 2009. 
Till revisorsuppleant omvaldes Lisa Huge till 2009. 
Till valberedning omvaldes Margareta Wörnert (sammankallande) och Olle Sandström till 
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2009.  
Till festkommitté valdes Margareta Wörnert och Lisa Huge som skall bistå styrelsen vid 
fester mm. 
Anders Stävberg informerade om att bryggkommittén bestående av Anders Stävberg och 
Sven Hagberg från styrelsen samt Percy Gaeyner och Bengt Hellsten under kommande 
verksamhetsår skulle fortsätta att värdera bryggans status och föreslå åtgärder vid behov. 
 

12. Fastställande av årsavgift. 
Årsmötet beslöt att fastställa årsavgiften till 1 000 kr och att föreningen liksom förra året 
skulle utta en särskild bryggavgift på 6 000 kr. 
 

13. Övriga frågor . 
a. Miljö . Mats Huge Informerade om lämpligheten av att använda fosfatfria tvätt- och 
diskmedel. Mer utförlig information kommer att finnas på hemsidan. 
b. Holmen . Anders Stävberg informerade om läget vid Holmen. Meningen är att marken 
skall sätta sig under ca ett år varefter de grushögar som finns, skall användas för att fylla 
på där det behövs. I framtiden får man sedan ta ställning till att lägga på ytterligare grus 
men detta ingår inte i kontraktet med Mats Hagberg. Oljning av den nya träbryggan skall 
inte behövas de närmaste 8 – 10 åren. Extra förtöjningsringar till båtplatserna finns och 
befintliga kommer att dras åt. Bredden på platserna, särskilt på höger sida har utökats. 
Man kommer att mäta upp varje båtplats och dokumentera detta i bryggpromemoria och 
policy. Gunilla Ljung framförde att de som provisoriskt lagat dansbanebryggan är allvarligt 
oroade för densamma. Anders förklarade att styrelsen och bryggkommittén kommer att 
fortsätta att bearbeta frågan. 
c. Arbetsplikt . Monica Ljung informerade om att styrelsen diskuterat frågan och, med 
tanke på de stora utläggen för bryggrestaureringen, beslutat avvakta.  
d. Arbete för föreningen . Mötet beslöt att framföra ett tack till alla som arbetat för 
föreningen som t.ex. lagat bryggan, vattnat blommor mm.  
 

14. Mötets avslutande . 
Mötesordföranden Olle Sandström överlämnade klubban till föreningens ordförande 
Monica Ljung som förklarade årsmötet för avslutat och hälsade alla välkomna till grillkväll 
på Holmen. 
 
Stockholm 31/7 2008 
 
 
_______________________  ______________________ 
Hans von Zeipel, sekreterare  Olle Sandström, ordförande 
 
justeras 
 
 
______________________  _______________________ 
Sten Mölleryd, justerare  Cicki Hellsten, justerare 


