
Protokoll fört vid årsmötet för Treviks tomtägareförening 2016-07-30 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Pia Pierre hälsade alla välkomna. Och hoppades att solen ska fortsätta och 
lysa på oss alla. 

 
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) Till protokollsjusterare för mötet 

Jonas Häckner och Ann Rydell valdes att justera protokollet. 

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(e-post och anslag, samt 
information på föreningens hemsida). 
 
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 2015/2016 

8. Verksamhetsplan 2016/2017  

Bommar upp 1 oktober 2016 
Sista inbetalning för årsavgift senast 30 november 
Bommar i 6 maj 2017 
Städdag inför midsommar 17 juni 
Midsommarfirande 23 juni, stången kläs kl. 10 och firandet börjar kl 14 
29 juli årsmöte med sommarfest 

9. Beslut om arvoden  

Beslöts tacksamt att inga arvoden ska utgå. 

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



3 suppleanter på 1 år 

11. Val av styrelse, ordinarie ledamöter 

Pia Pierre, Jan Andersson och Sten Mölleryd valdes till ordinarie ledamöter på två år, till 
2018. (Omval av alla tre.) 
Mats Huge, Madeleine Lind och Anders Stävberg är valda till 2017. 

b) suppleanter 

Lotta Skan (omval) , Peter Andersson (omval), och Susanne Magnusson (omval) valdes till 
suppleanter t.o.m. 2017 

c) revisorer 

Anders Ivarsson valdes t.o.m. 2017. 

d) revisorssuppleant 

Lisa Huge omvaldes t.o.m. 2017. 

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

12. Fastställande av årsavgift 

Årsavgiften ska vara 1000 kr (oförändrat) per fastighet och år 
13. Övriga frågor 

a. En medlem påpekade att det är bra att testa vattnet i brunnen. Det går att via Nynäshamns 
kommun få kontakt med vatten laboratoriet. Styrelsen har för avsikt att kontrollera vattnet i 
våra gemensamma pumpar. 

b. Meddelades att Anita och Tommy Fröberg har tagit över Ulla Landholms fastighet. 

c. Diskuterades hur vi ska få ned farten på vägen. Farthindret vid Sandstugan diskuterades. 
Styrelsen bör undersöka farthinder på fler ställen var en av frågeställningarna. 

 

14. Mötets avslutande  

Ordförande Olle Sandström tackade deltagarna, avslutade årsmötet. Pia påminde om kvällens 
fest vid Holmen. 
 
Justeras:      
 Olle Sandström, ordf   Mats Huge, sekreterare 
 
 
 Ann Rydell    Jonas Häckner 
 

 


