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Protokoll fört vid årsmöte i Håtö Tomtägareförening den 9/3 2011  
 

1. Mötet öppnas 

Föreningens ordförande Roland Kärvestad öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna. 

 

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

Det fastslås att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

 

3. Val av ordförande för mötet samt två justeringspersoner tillika rösträknare 

Till mötesordförande väljs Roland Kärvestad, till justeringspersoner tillika rösträknare väljs  

Bo Nilsson 2:293 och Sven Åke Armandt 2:245. 

 

4. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställs. 

 

5. Justering av röstlängd 

Det antecknas att 60 medlemmar är representerade vid årsmötet varav 3 medlemmar via fullmakt. 

 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse 

Styrelsens förvaltningsberättelse är utskickad med kallelsen och godkänns av årsmötet. 

 

7. Ekonomisk rapport 

Den ekonomiska rapporten är utskickad med kallelsen. Marie Bergström redovisar rapporten för 

verksamhetsåret 2010. Årets resultat fastställs. 

 

8. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet 

Revisionsberättelsen läses upp av föreningens revisor Anna Ferngren och styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet av mötet för det gångna verksamhetsåret. 

 

9. Fastställande av antalet suppleanter i styrelsen 

Årsmötet beslutar om ändring i våra stadgar § 13 Punkt 15. Följande ändring fastställs ”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 Ingrid Haglind (nyval) och  

Patrik Finne (nyval) valdes. 

c. Fyllnadsval  1 år Annika Engström (nyval) valdes. 

d. Två styrelsesuppleanter  1 år Per Erik Sirén(omval) och 

Peter Hamrin (nyval) valdes 

e. Två revisorer  1 år Anna Ferngren (omval) och 

Camilla Nyman (omval) valdes  

f. Två revisorssuppleanter 1 år Jenny Lantz (omval) och  

Julia Holtz Elvesjö (omval) valdes 

g. Valberedning, tre ledamöter 1 år Sammank: Staffan Rilde (omval)           

         Monica Lind (omval) och  

     Dag Ingemansson (nyval) valdes. 
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11. Fastställande av ersättning till funktionärer 

Årsmötet beslutar att ersättningen ska vara som föregående år, om totalt ett prisbasbelopp. 

 

12. Fastställande av budget för år 2010, avgifter samt sista inbetalningsdag 

Styrelsens budgetförslag presenteras och redovisas av Marie Bergström. 

Årsmötet beslutar att avgifterna är oförändrade; medlemsavgiften 800 kr samt bryggplats 

respektive svajplats till 800 kr. Sista inbetalningsdag fastställs till den 30/4 2011. 

 

13. Behandling av inkomna motioner 

Motionen ”Bevara områdets stigar” föredras av Leif Ottesen. Efter votering beslutar årsmötet att 

bifalla motionen, 29 röster för och 15 röster emot. 

Motionen ”Obligatorisk medlemsavgift till fiskevårdsföreningen” föredras av Roland Kärvestad. 

Efter votering beslutar årsmötet att bevilja motionen, 36 röster för och 14 röster emot.    

 

14. Info om midsommar 

Pumpgrupp 12 utses att ordna årets midsommarfirande. Sammankallande blir Staffan Hagnell.        

2:191. 

 

15. Info av föreningens förvaltare 

Föreningens förvaltare Leif Ottesen informerar om kommande arbeten på allmänningarna. 

Veden som uppkommer vid gallring av skogen körs till lämpligt ställe så att medlemmarna får 

hämta för eget behov.  

Information lämnas om utförd skyddsjakt. 

 

16. Info angående kommunalt vatten/avlopp  

Per Erik Sirén informerar om läget som råder nu. Arbetsgruppen är upplöst. Ny arbetsgrupp, 6st, 

anmäler sig frivilligt. Gruppen består av Per Erik Sirén 2:284, sammankallande, Anna Ferngren 

2:253, Lars Göran Uddholm 2:256, Björn Örnskär 2:313, Sven Åke Armandt 2:245 samt Jan-

Olov Tilling 2:278.  

 

17. Övriga frågor 

      Inga övriga frågor anmäls. 

 

18. Årsmötet avslutas 

      Ordförande Roland Kärvestad tackar för visat intresse och avslutar årsmötet. 

 

 

 

Sekreterare:   /Margareth Janzén 

 

 

Justerare:    /Bo Nilsson 

 

 

      Justerare:    /Sven Åke Armandt 

 


