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Protokoll fört vid årsmöte i Håtö Tomtägareförening den 14/3 2012  
 
 
 
1. Mötet öppnades 

Föreningens ordförande Roland Kärvestad öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 
 

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-Erik Sirén, Rävgaddsvägen 46 och Jan-Olov Tilling, Rävgaddsvägen 49. 
 

4. Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 

5. Justering av röstlängd 
Det antecknades att 49 medlemmar var representerade vid årsmötet varav 3 medlemmar via 
fullmakt. 
 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
Styrelsens förvaltningsberättelse som sänts ut med kallelsen fördrogs utifrån rubrikerna och 
godkändes av årsmötet. 
 

7. Ekonomisk rapport 
Den ekonomiska rapporten för 2011, som sänts ut med kallelsen, föredrogs av kassören Ingrid 
Haglind varefter årets resultat fastställdes. 
 

8. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet 
Revisionsberättelsen lästes upp av Kjell-Åke Svedberg, på uppdrag av revisorerna och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

9. Fastställande av antalet suppleanter i styrelsen 
Årsmötet beslutade att antalet suppleanter i styrelsen för verksamhetsåret 2012 ska vara två. 

 
 
10. Val av styrelse 

Dag Ingemansson från valberedningen föredrog valberedningens förslag till ny styrelse. Årsmötet 
fattade beslut i enlighet med valberedningens förslag.  
 
a. Ordförande   1 år Roland Kärvestad (omval) valdes 
b. två ordinarie ledamöter  2 år Annika Engström (omval) och  

Leif Ottesen (omval) valdes. 
   

c. Två styrelsesuppleanter  1 år Peter Hamrin (omval) och 
Lars-Göran Uddholm (nyval) valdes  
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d. Två revisorer  1 år Anna Ferngren (omval) och 

Ingemar Dahlgren (nyval) valdes  
e. Två revisorssuppleanter 1 år Jenny Lantz (omval) och  

Julia Holtz Elvesjö (omval) valdes 
f. Valberedning, tre ledamöter 1 år Dag Ingemansson  sammankallande (omval)          
         Monica Lind (omval) och  
     Jan Magnusson (nyval) valdes. 
 
 

11. Fastställande av ersättning till funktionärer 
Årsmötet beslutade att ersättningen ska vara som föregående år, totalt ett prisbasbelopp. 
 

12. Fastställande av budget för år 2012, avgifter samt sista inbetalningsdag 
Styrelsens budgetförslag presenterades av Ingrid Haglind. 
Årsmötet beslutade att avgifterna är - medlemsavgift 800 kr samt bryggplats respektive svajplats 
800 kr. Sista inbetalningsdag fastställdes till den 30/4 2012. 
Det poängterades att det är viktigt att betalningen kommer in i tid annars vidtas åtgärder med 
fördyrande kostnader för föreningen. Föreningen tar som vanligt in även fiskevårdsavgiften och 
vägavgiften efter fakturering från dessa föreningar. 
 

13. Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit.   
 

14. Info om midsommar 
Pumpgrupp 14 har ansvar för att ordna årets midsommarfirande 2012. Kontaktperson blir Bo 
Järtelius, Hagängsvägen 1 

 
15. Info av föreningens förvaltare 

Föreningens förvaltare Leif Ottesen informerade om kommande arbeten på allmänningarna, bl. a 
ska vassbekämpning ske liksom viss avverkning av rötskadade granar, fler stigar ska märkas ut, 
vissa ängar ska öppnas upp. Information lämnades om utförd skyddsjakt. Nya skyddsjägare är 
Roland och Bengt Olov Brodin. Tankar om skötseln av våra allmänningar kommer också att 
läggas ut på hemsidan 

 
16. Info angående kommunalt vatten/avlopp  

Lars-Göran Uddholm informerade om nuläget. Hans information kommer att finnas på vår 
hemsida. Viktig information i frågan finns också att hämta på Norrtälje kommuns hemsida.  
Troligtvis kommer vi att anslutas fram till tomtgräns 2015 och då ska man också betala. Ett 
exempel beskrevs- en tomt på 2000 m2 beräknas kosta 242 000.- i anslutningsavgift inklusive 
utrustning fram till tomtgräns. 
 
När det gäller föreningens två tomter har Leif Ottesen varit i kontakt med kommunen och det 
verkar som om vi inte blir tvungna att ansluta dessa tomter om de ej är bebyggda, ev. kostnader 
för dessa bedöms i nuläget, men inget beslut finns, bli väsentligt lägre än en vanlig 
anslutningsavgift. 

 
17. Övriga frågor 

Fråga uppkom hur länge man får behålla en bryggplats utan att man har någon båt där. Svaret var 
max 2 år om det är kö på bryggan 

 
18. Årsmötet avslutas 



  3(3) 

Ordförande Roland Kärvestad avtackade Per-Erik Sirén för sin tid i styrelsen och 
uppmärksammade särskilt hans insatser i samband med den nya kioskbyggnaden. Roland 
Kärvestad tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet. 
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Sekreterare Annika Engström 
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Per-Erik Sirén   Jan-Olov Tilling 
Justeringsperson                                                      Justeringsperson 

 
 
         
 


