Protokoll fört vid Södervikens Tomtägarförenings årsmöte onsdagen den 13 april 2011
kl 18:30 i Medborgarhuset, sal 308, Medborgarplatsen 4
§1

Ordförande Peter Folke, 4:106 hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Peter
informerade om att det har tillkommit övriga frågor sedan kallelsen skickats ut.

§2

Röstlängden fastställdes med 33 närvarande medlemmar.

§3

Rolf Arbin, 4:66 valdes till mötesordförande.

§4

Anna Olsson, 4:56 valdes till mötessekreterare.

§5

Konstaterades att kallelse gått ut i stadgeenlig ordning.

§6

Till rösträknare valdes Kerstin Jansson, 4:86 samt Håkan Sandkvist, 4:68.

§7

Kerstin Jansson samt Håkan Sandkvist valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§8

Ordförande Peter Folke föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och kassör Adrian Borgström, 4:20
föredrog den ekonomiska redovisningen.
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna samt godkänna den ekonomiska
redovisningen.

§9

Ann-Christin Lenksjö, 4:50 föredrog revisorernas berättelse.

§10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§11

Valberedningens förslag till styrelse för 2011 föredrogs. Följande valdes:
Ordförande, Peter Folke, 4:106, (omval, 1 år)
Ledamot Rolf Arbin, 4:66 (nyval, 2 år)
Ledamot, Adrian Borgström, 4:20 (nyval, 2 år)
Ledamot, Anna Olsson, 4:56 (nyval, 2 år)
Suppleant, Harald Berg, 4:83 (nyval, 1 år)
Suppleant, Leif Ek, 4:11 (omval, 1 år)
Följande personer kvarstår från tidigare val:
Ledamot, Leonard Borgström, 4:115 (vald på 2 år 2010)

§12

Revisor Christina Sahlin, 4:24 samt revisor Ann-Christin Lenksjö, 4:50 valdes på 1 år vardera
(omval).

§13

Helene Alm, 4:48 valdes till revisorssuppleant på 1 år (omval).

§14

Till valberedning valdes Lars Kjelldahl, 4:9 (sammankallande), Viktor Ahnfelt (4:59) samt Susanne
Sällström (4:126).

§15

Mötet fastställde att styrelsens arvoden är oförändrade inför 2011.

§16

Styrelsen föreslog att justera upp maxkostnaden för inköp av traktor till 150 000 kronor vilket efter

en kort diskussion antogs med majoritet av mötet.
§17

Gert Bjerkensjö och Ulf Tengmo har inkommit med en skrivelse till årsmötet angående utbyte av
sopbrygga samt förlängning av pontonbrygga med två moduler. Efter diskussion kring förslaget
beslutades att motionen bifalles samt att styrelsen får mandat att bestämma vad som är mest
kostnadseffektivt för föreningen. Styrelsen ska maila samt lägga ut information på hemsidan
angående eventuella förslag till finansiering.

§18

Ledamot och tillika kassör Adrian Borgström föredrog styrelsens förslag till budget för 2011.
Budgeten fastställdes med tillägget att kostnaden för utbyte av sopbrygga ska läggas in i budgeten.

§19

Årsavgiften för 2012 är enligt styrelsens förslag oförändrad, vilket fastställdes av mötet.

§20

Den preliminära budgeten för 2012 fastställdes enligt styrelsens förslag med reservationen att den
kan komma att ändras på grund av utbyte av sopbrygga.

§21

Övriga frågor
Ordförande Peter informerade att Haninge kommuns planer att bygga vindkraftverk på Ornö är
nedlagt.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund går områdesvis igenom enskilda avlopp i Haninge
kommun och i år är det Södervikens tur. Denna inventering är en del av den tillsyn som förbundet
bedriver enligt miljöbalken. Efter diskussion kring denna inventering beslutade mötet att en
arbetsgrupp ska tillsättas för att eventuellt kostnadsmässigt samordna vissa åtgärder. Styrelsen bad
därför alla medlemmar att maila in sina eventuella förelägganden till info@soderviken.nu.
Grushögen som finns i Söderviken ska användas på arbetshelgerna.
Ordförande Peter ska tillsammans med Vattenfall inspektera våra vägar i maj.

§22

Mötesordföranden tackade årsmötesdeltagarna och avgående styrelsemedlemmar tackades för sitt
arbete inom föreningen. Därefter förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet
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