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Protokoll fört vid årsmöte i Håtö Tomtägareförening den 17/3 2010
1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande Roland Kärvestad hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Det fastslogs att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
3. Val av ordförande för mötet samt två justeringspersoner tillika rösträknare
Till mötesordförande valdes Roland Kärvestad, till justeringspersoner tillika rösträknare valdes
Per Lindhall 2:116 och Richard Kimber 2:163.
4. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
5. Justering av röstlängd
Det antecknades att 74 medlemmar var representerade vid årsmötet varav 4 medlemmar via
fullmakt.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse
Styrelsens förvaltningsberättelse var utskickad med kallelsen och godkändes av årsmötet.
7. Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten var utskickad med kallelsen. Marie Bergström redovisade rapporten
för verksamhetsåret 2009 med korrigeringen av felbokade kostnader mellan bryggor och
allmänning. Detta medförde ingen ändring av slutresultatet. Årets resultat fastställdes.
8. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorssuppleanten Julia Holtz Elvesjö och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet av mötet, för det gångna verksamhetsåret.
9. Fastställande av antalet suppleanter i styrelsen
Årsmötet fastslog att styrelsen skulle ha två suppleanter kommande verksamhetsår. Därefter
beslutades om en ändring i våra stadgar §13 Punkt 15 till årsmötet 2011. Följande ändring
föreslogs. Texten ” Val av minst två suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av
ett år” stryks och ersätts med texten ”Val av minst en suppleant för en tid av ett år. Om två eller
flera suppleanter väljs skall det vara med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.”
10. Val av styrelse
Mötets ordförande föredrog valberedningens förslag.
a. Ordförande
1 år
Roland Kärvestad (omval) valdes
b. två ordinarie ledamöter
2 år
Margareth Janzén (omval) och
Leif Ottesen (omval) valdes.
c. två styrelsesuppleanter
1 år
Ingrid Haglind (omval) och
Per Erik Sirén (nyval) valdes
d. två revisorer
1 år
Anna Ferngren (omval) och
Camilla Nyman (omval) valdes
e. två revisorssuppleanter
1 år
Jenny Lantz (omval) och
Julia Holtz Elvesjö (omval) valdes
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f. valberedning, tre ledamöter varav en
sammankallande, 1 år

Sammank: Lena Åkerberg (omval)
Monica Lind (omval) och
Staffan Rilde (omval) valdes.

11. Fastställande av ersättning till funktionärer
Årsmötet beslutade att ersättningen ska vara som föregående år, om totalt ett prisbasbelopp.
12. Fastställande av budget för år 2010, avgifter samt sista inbetalningsdag
Styrelsens budgetförslag presenterades och redovisades av Marie Bergström.
Årsmötet beslutade att avgifterna är oförändrade; medlemsavgiften 800 kr samt bryggplats
respektive svajplats till 800 kr. Sista inbetalningsdag fastställdes till den 30/4 2010.
13. Beslut om båtar runt våra stränder
Kjellåke Svedberg presenterade uppdraget styrelsen fick vid årsmötet 2009 enligt bilaga i
kallelsen och till detta protokoll.
Årsmötet biföll styrelsens proposition efter omröstning enligt följande; 32 medlemmar röstade ja
och 13 medlemmar röstade nej.
Påpekades att skötsel och underhåll för de tre bryggorna nämnda i undantag 2 åligger respektive
tomtägare.
Ordföranden tog upp ett tilläggsyrkande som inkommit från fyra medlemmar, Weiler tomt 258,
Stolt tomt 259, Flodin tomt 260 och Agebro tomt 261. Ingen av dessa var närvarande vid mötet
för att presentera sitt yrkande.
Årsmötet avslog yrkandet.
14. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.
15. Info om året midsommar.
Pumpgrupp 11 utsågs att ha huvudansvaret för årets midsommarfirande.
16. Övriga frågor
Ordförande informerade om att fiskearrendet vid Askarna eventuellt kommer att höjas till 2 500
kr per år.
Önskemål framkom att kunna se lediga båtplatser på hemsidan.
Förslag inkom om att anordna en danskväll annan kväll än midsommarafton.
Styrelsen bad medlemmarna inkomma med en motion till nästa årsmöte angående förslaget.
17. Årsmötet avslutas
Ordförande Roland Kärvestad hälsade Per Erik Sirén välkommen till styrelsen. Tackade de
närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare:

/Margareth Janzén

Justerare:

/Per Lindhall

Justerare:

/Richard Kimber
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