
PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE I TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING 
den 27 juli 2013

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade möte

2. Val av
a) ordförande för mötet: Olle Sandström
b) sekreterare för mötet: Mats Huge
c) protokolljusterare för mötet: Caroline Hamilton, Margita Östholm.

3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

4. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.
Mötet ansåg att kallelse skett enl. stadgan.

5. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse.
Redovisades och delades ut på mötet.

6. Revisionsberättelse.
Ingvar Lyckman redovisade revisionsberättelsen.

7. Beslut om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattat.

8. Verksamhetsplan 2013/2014.
Förslaget redovisades och godkändes av mötet.
Bomupptagning kl. 11, 5 oktober 2014.
Bomiläggning kl. 11, 3 maj 2014
Midsommaraftonsfirande 20 juni 2014, stången kläs kl. 10, stången reses kl 14.
Årsmöte den kl. 11, 26 juli 2014, sommarfest kl 18

9. Beslut om arvoden.
Oförändrat, inget arvode.

10. Fastställande av antal ledamöter och mandattid.
Sex ledamöter, varav en är ordförande och fyra suppleanter

11. Val av
a.) Ordförande Pia Pierre vald t o m 2014

b.) Ordinarie ledamöter Mats Huge omval t o m 2015
Anders Stävberg omval t o m 2015
Madelene Lind omval t o m 2015
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Jan Andersson vald t o m 2014
Sten Mölleryd vald t o m 2014

c.) Suppleanter Pontus Lyckman omval t o m 2014
Henrik Silver omval t o m 2014
Peter Andersson omval t o m 2014 
Anders Ivarsson nyval t o m 2014

d.) Revisor: Ingvar Lyckman omval 1 år t o m 2014

e.) Revisorsuppleant Lisa Huge omval 1 år t o m 2014

f.) valberedning
Margareta Wörnert
Monica Hjort von Zeipel

12 Fastställande av årsavgift.
Mötet diskuterade ett ev. behov av höjning av årsavgiften. 
Årsavgiften fastställdes till 1000 kr.

13 Övriga frågor.
a. Flytbryggan
Det har varit få som anmält intresse att bygga en ny badflotte. Diskuterades om ev ett 
köp av en flytbrygga eller återigen undersöka om det finns några som vill och kan bygga 
en badflotte. 
Beslut: Styrelsen fick i uppdrag undersöka badflottefrågan
b. VA-plan: Pia Pierre redogjorde för VA-utvecklingsplanen som är ute på remiss. Planen 
finns att läsa och hämta på www.nynashamn.se/va-plan
c. Midsommarfirande: Svårt att höra sången vid dansen kring midsommarstången. Går 
det att förstärka? Utöka slåttern på ängen norr om holmen. Styrelsen uppmanades att 
utöka den klippta ytan.
d. Viltfrågan. Efterfrågades en beskrivning av soptunneskydd som hindrar
vildsvinsangrepp. Alla uppmanades att plocka och ha ihjäl ”mördarsniglar” i så stor 
omfattning som möjligt.

14 Mötets avslutande.
Ordförande tackade deltagarna på mötet och hälsade välkommen till festen vid holmen.

Olle Sandström, ordförande Mats Huge, sekreterare

Margita Östholm, justerare Caroline Hamilton, justerare
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