
Protokoll fört vid årsmötet för Treviks tomtägareförening 2014-07-26  
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Pia Pierre hälsade alla välkomna och berättade om varför vi är i 
Hembygdsföreningens hus. Bygdegården behövdes till bröllopsfest och öppnade mötet. 

 
2. Val av  
a) ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Olle Sandström 
b) sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Mats Huge 
c) protokollsjusterare för mötet 
valdes Ann Rydell och Leif Lönnkvist. 
 

3. Fastställande av dagordning  
Den utdelade dagordningen godkändes. 
 
4. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett  
Årsmötet konstaterade att kallelsen gått ut i tid och på olika sätt. 
 
5. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse  
Verksamhetsberättelsen delades ut och gicks igenom. 
Kassör Anders Stävberg redogjorde för föreningens ekonomiska ställning. 
 

6. Revisionsberättelse  
Revisorernas berättelse lästes upp och deras förslag var att styrelsen ska få ansvarsfrihet. 
 
7. Beslut om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014 
 

8. Verksamhetsplan 2014/2015  
Bommar upp 4 oktober 2014. 
Sista inbetalning för avgift senast 30 november 
Bommar i 2 maj 2015 
Städdag inför midsommar 13 juni 
Midsommarfirande 19 juni, stången kläs kl. 10 och firandet börjar kl 14 
25 juli årsmöte med sommarfest 
 

9. Beslut om arvoden  
Beslöts tacksamt att inga arvoden ska utgå. 

10.Fastställande av antal ledamöter och mandattid  
5 ordinarie ledamöter som väljs på två år 



4 suppleanter på 1 år 

11. Val av styrelse 
a) Pia Pierre valdes till ordförande t.o.m. 2016 
b) Jan Andersson och Sten Mölleryd valdes (omval) till ordinarie ledamöter t.o.m. 2016 
Mats Huge, Madeleine Lind och Anders Stävberg är valda t.o.m. 2015 

b) suppleanter 

Pontus Lyckman(omval), Peter Andersson(omval), Anders Ivarsson(omval), och Susanne 
Magnusson(nyval) valdes till suppleanter t.o.m. 2015 

c) revisorer 

Ingvar Lyckman omvaldes t.o.m. 2015. 

d) revisorssuppleant 

Lisa Huge omvaldes t.o.m. 2015. 

g) valberedning  
Valberedning  med Margaretha Wörnert(sammankallande) och Monica Hjort von Zeipel 
valdes på ett år. 
 

12. Fastställande av årsavgift  
Årsavgiften ska vara 1000 kr(oförändrat)per fastighet och år 
13. Övriga frågor  
a. Finns några planer för bryggan? Nya stöttor bort mot badplatsen om det kommer att finnas 
is 

b. Rolf Lundmark informerade om vägförening och vägföreningens årsmöte. 

c. Brevlådeställ 

d. Vass och muddring längst in i viken. 

e. Ordförande uppmanade medlemmarna att skydda sina soptunnor mot vildsvinsangrepp. 

f. Ordförande uppmanade medlemmarna att hålla låg fart på vägen. 

14. Mötets avslutande  
Ordförande Olle Sandström otackade deltagarna, avslutade årsmötet och påminde om kvällens 
fest vid Holmen. 
 
 
 
Justeras:      
 Olle Sandström, ordf   Mats Huge, sekreterare 
 
 
 Ann Rydell    Leif Lönnkvist 
NG 2012-07-02 


