
Protokoll från årsmöte 2022-07-30 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 Susanne Magnusson 

c) Till protokolljusterare valdes Margareta Wörnert och Johan Lyckman 

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.  

• Föreningens verksamhet har kunnat genomföras i mer ordinär anda 

• Båtrampen kommer att renoveras under hösten – Matz Hagberg kommer att utföra arbetet 

o 2 ramper – gjutna i betong 

o Vass kommer att tas bort på båda sidor av Holmen 

o Styrelsen kommer att skicka ut information när det närmar sig 

• Pumpen vid Wörnerts äng är skickad på renovering 

• Den brygga som kallas ”Lyckmans brygga” har övertagits av föreningen och kommer att 

renoveras. Johan Lyckman och Tomas Hallberg informerade årsmötet om planen för bryggan; 

o Stenkistan kommer att behållas – den är i gott skick 

o Trävirket kommer att bytas ut 

o En badstege kommer att monteras på bryggan 

o Nya fästlinor till berget 

o Pålar sätts ner för att stärka stenkistan 

• Diskussion fördes om hur båtplatserna runt bryggan ska placeras. Beslöts att hålla ett extra 

möte där båtplatserna kan diskuteras vidare samt beslut fattas om hur dessa ska placeras. 

Det extra mötet ska hållas under hösten och beslut ska vara fattat innan bomiläggning 2023. 

Kassaredogörelse delades ut och föredrogs. 

• Styrelsens kassör informerade om att föreningens ekonomi är god och stabil.  

 



 

6.               Revisionsberättelse 

Revisorernas förslag är ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen kommer att skickas ut per e-

post till föreningens medlemmar. 

Årsmötet fastställde upprättad resultat- och balansräkning. 

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

8. Verksamhetsplan 2022/2023 
Pia Pierre föredrog verksamhetsplanen för kommande år. 

a) Bomupptagning 2 oktober 2022 

b) Sista inbetalning för årsavgift 30 november 2022 

c) Bomiläggning 6 maj 2023 med korvgrillning 

d) Midsommarfirande 23 juni 2023 

e) Årsmöte och efterföljande bryggfest 29 juli 2023 

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. Val av styrelse och revisorer 
a) Ordinarie ledamöter: 

Tomas Hallberg (nyvald till 2024)  

Susanne Magnusson (vald till 2023) 

Jan Andersson (omvald till 2024) 

Ann-Charlotte Skan (vald till 2023) 

Joséphine Häckner Posse (vald till 2023) 

Pär Sandström (omvald till 2024)  

b) Suppleanter: 

Lisa Huge (omvald till 2023) 

Johan Lyckman (omvald till 2023) 

Pia Pierre (nyvald till 2023) 

c) Revisor:  

Peter Andersson (omvald till 2023) 

d) Revisorssuppleant:  

Margareta Wörnert (omvald till 2023) 

e) Valberedning:  

Mats Huge (omvald till 2023) 

Sten Mölleryd (omvald till 2023) 



12. Tecknande av föreningen 
Årsmötet godkände att föreningen tecknas av ordföranden och kassör i förening. Var för sig upp till 

50 000 SEK och i förening för belopp över 50 000 SEK. 

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. Övrigt 
Informerades att pumpen vid Pia Pierre är trasig – ett stag har gått sönder. Pumpen kommer att lagas 

av samma företag som lagar pumpen vid Wörnerts äng. 

Önskemål om att ängen vid Holmen kan nyttjas till exempelvis fotbollsspel och då behöver den 

klippas. Klippning av äng vid Holmen (nära midsommarstången) sker en (1) gång om året i samband 

med kantklippning av vägarna. I år kommer inte kantklippning att kunna genomföras på grund av 

fiberdragning. Styrelsen fick i uppgift att undersöka möjligheten att klippa ängen separat. 

Johan Lyckman informerade om att styrelsen kommer att undersöka möjligheten att sätta upp 

webbkameror vid Holmen för att beivra båtrelaterade stölder och brott. Styrelsen återkommer med 

information. 

Grannsamverkan behöver förtydligas för föreningen, styrelsen kommer att diskutera frågan under 

nästkommande verksamhetsår och återkoppla till föreningens medlemmar. 

Det informerades om att det finns ett problem med hundars avföring vid Holmen. Styrelsen bad 

föreningens medlemmar om att hålla utkik efter hundägare som inte plockar upp efter sin hund 

(djur). 

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

 

 

 

 

Mats Huge, mötets ordförande Susanne Magnusson, mötets sekreterare 
 

Justerare: 

 

 

Johan Lyckman Margareta Wörnert 
 

 



 


