
PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE I TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING 
25 juli 2009 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Nina Grapne Dahlgren hälsade alla närvarande välkomna och öppnade 
årsmötet. 

 
2. Val av mötes funktionärer 

Till ordförande för årsmötet valdes Olle Sandström 
Till sekreterare Mats Huge 
Till justerare Joakim Pierre och Peter Andersson 

 
3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 
 

4. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett. 
Kallelse har skett genom e-post, anslag på våra anslagstavlor och utdelande av 
kallelser i brevlådor till de som inte har anmält e-post. 
Mötet beslöt att kallelse till årsmötet skett på rätt sätt. 
  

5. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse. 
Verksamhetsberättelsen(bil 1.) delades ut på årsmötet och den gicks igenom av Mats 
Huge. 
Ekonomin för räkenskapsåret 2008-07-01 – 2009-06-30(bil. 2.), redovisades av kassör 
Anders Stävberg. 
 

6. Revisionsberättelse 
Revisor Margita Östholm redovisade sin berättelse (bil 3.) och föreslog därefter att 
styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

7. Beslut om ansvarsfrihet. 
Efter de olika redovisningarna beslöt årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 
 

8. Verksamhetsplan 2009/2010. 
Föreningens planering av verksamhetsåret 
3 oktober 2009 kl. 11, tas bommarna upp. 
1 maj 2010, kl 11, läggs bommarna i. 
25 juni kläs midsommarstången, kl 10 
och kl. 14 blir det dans och lekar kring den klädda stången. 
31 juli 2010 kl 16 årsmöte och  
på kvällen kl 19, sommarfest på Holmen. 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan antogs av årsmötet. 
 

9. Beslut om arvoden. 
Beslöts att styrelsens arvode även kommande år ska vara 0 kronor. 
 



10. Fastställande av antal ledamöter och mandattid. 
Beslöts att antalet ordinarie ledamöter ska vara sex, varav en är ordförande. 
Beslöts att antalet suppleanter ska vara tre. 

11.  Valfrågor 
A. Val av styrelse 
Nina Grapne Dahlgren, ordförande i 1 år till 2010 
 
Mats Huge, val till 2011(omval) 
Anders Stävberg, val till 2011(omval) 
Niklas Hagberg till 2011(nyval) 
Jan Andersson till 2010(fyllnadsval) 
(Hans von Zeipel vald t.o.m. 2010) 
 
B) Val av suppleanter 1 år till 2010 
Ingvar Lyckman(omval) 
Madeleine Lind(omval) 
Eva Gentius(nyval) 
 
C) Revisorer 
Margita Östholm (omval) 1 år t.o.m. 2010 
 
D) Revisorssuppleant 
Lisa Huge(omval) 1 år t.o.m. 2010. 
 
E) Valberedning 
Margareta Wörnert, sammankallande 
Sten Mölleryd 
 

12. Fastställande av årsavgift. 
Årsmötet beslöt att på styrelsens förslag fastställa årsavgiften till 1000kr. 
 

13.  Övriga frågor. 
 a. Fråga: Föreningen bör uppmärksamma Torö Butiks nyöppnande.  
Nina berättade att styrelsen redan överlämnat en blomma med en hälsning och lycka till 
från föreningens styrelse. 
b. Koden till våra lås. 
Årsmötet beslöt att koden ska bytas i samband med bomiläggningen 2010. 

 
13. Mötets avslutande. 

I samband med mötets avslutande avtackades Monica Ljung Lindfors för att mångårigt 
ordförandeskap och Sven Hagberg för många år i styrelsen. 
 
Därefter tackades mötesdeltagarna för deltagandet och ordförande förklarade därefter 
mötet avslutat. 

 
Sekreterare:   Justerare:    , 
  Mats Huge   Peter Andersson   Joakim Pierre 


