
Protokoll från årsmöte 2021-07-31 i 
Treviks tomtägarförening, organisationsnr: 
802510-4897 
 

1. Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Pia Pierre hälsade alla välkomna. 

2. Val av mötesfunktionärer 
a) Till ordförande för mötet valdes Mats Huge 
b) Till sekreterare för mötet valdes Pär Sandström 
c) Till protokolljusterare valdes Margareta Wörnert & Margita Östholm 

3. Fastställande av dagordning 
Den utdelade dagordningen fastställdes. 

4. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett 
Årsmötet konstaterade att kallelsen gått ut i tid och i olika kanaler (e-post 3 veckor innan, anslag på 
tre platser samt på föreningens webbplats). 

5. Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse 
Verksamhetsberättelsen föredrogs.  

 Styrelsen informerade om att vattenprovet från brunnen vid Wörnerts äng är ok.  Planen är 
att det ska finnas 2 fungerande brunnar i området. Nu inväntar styrelsen offert på att byta ut 
pumpen vid Wörnerts äng.  

 Styrelsen ser positivt på att föreningens aktiviteter kommer att kunna fullföljas fullt ut under 
2022.  

 Styrelsen har jobbat med den digitala plattformen Teams vilket har underlättat styrelsens 
arbete.  

 Renovering av båtrampen kommer att genomföras under hösten. Samtidigt kommer vi att se 
över vissa av båtplatserna vid rampen där vass och annat gjort dem otillgängliga, intentionen 
är att alla ska ha brukbara båtplatser. 

 Styrelsen uppmanar till att inte ge ut koden till båtrampen till utomstående. En rampavgift på 
500 kr tas ut för de utomstående som vill nyttja rampen som då tillfaller föreningen. 

  

Kassaredogörelse delades ut och föredrogs. 

 Styrelsens kassör informerade om att föreningens ekonomi är god och stabil.  
 Under året har det varit ovanligt lite utgifter pga inställda aktiviteter.  

 

6.               Revisionsberättelse 



Pia Pierre föredrog revisorernas berättelse. Revisorernas förslag är ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet fastställde upprättad resultat- och balansräkning. 

7. Beslut om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022. 

8. Verksamhetsplan 2021/2022 
Verksamhetsplanen föredrogs: 

a) Bomupptagning 3 oktober 2021 
b) Sista inbetalning för årsavgift 30 november 2021 
c) Bomiläggning 7 maj 2022 
d) Midsommarfirande 24 juni 2022 
e) Årsmöte och efterföljande bryggfest 30 juli 2022 

9. Beslut om arvoden 
Årsmötet beslöt att inga arvoden utgår. 

10. Fastställande av antal ledamöter och mandattid 
a) 6 ordinarie ledamöter väljs på 2 år. 
b) 3 suppleanter väljs på 1 år. 

11. Tecknande av föreningen 
Årsmötet godkände att föreningen tecknas av två (2) ledamöter i förening. 

12. Val av styrelse och revisorer 
a) Ordinarie ledamöter: 

Pia Pierre (vald till 2022)  
Susanne Magnusson (omval till 2023) 
Jan Andersson (vald till 2022) 
Lotta Skan (omval till 2023) 
Joséphine Häckner Posse (omval till 2023) 
Pär Sandström (vald till 2022)  

b) Suppleanter: 
Lisa Huge (omval till 2022) 
Johan Lyckman (omval till 2022) 
Thomas Hallberg (nyval till 2022) 

c) Revisor:  
Peter Andersson (nyval till 2022) 

d) Revisorssuppleant:  
Margareta Wörnert (omval till 2022) 

e) Valberedning:  
Mats Huge (omval till 2022) 
Sten Mölleryd (omval till 2022) 

  



13. Fastställande av årsavgift 
Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara 1000 kr per fastighet och år. 
Styrelsen informerade även att rampavgift på 500 kr tas av de som önskar nyttja rampen men som 
inte är medlem i föreningen. 

14. Mötets avslutande 
Ordförande Mats Huge tackade deltagarna och avslutade årsmötet. 

 

 

 

 

Mats Huge, mötets ordförande Pär Sandström, mötets sekreterare 
 

Justerare: 

 

 

 

 

Margareta Wörnert Margita Östholm 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


