Södervikens tomtägarförening
Protokoll fört vid styrelsemöte den 17 februari 2010 i Södermäklarnas lokaler.
Närvarande:

Adrian Borgström
Stefan Dahlin
Peter Folke
Ingegerd Heimdahl
Anna Olsson

1

Öppnande
Ordförande Peter Folke förklarade mötet öppnat.

2

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

3

Planering inför årsmötet
Styrelsen beslutade att årsmöte hålls torsdagen den 15 april 2010 kl 18:30 vid
Medborgarplatsen.
Vi ska sammanställa all nödvändig dokumentation till nästa styrelsemöte så att vi då
tillsammans kan förbereda och skicka ut kallelse, inbetalningskort för medlemsavgift m.m. inför
årsmötet.

4

Resultat 2009
Adrian presenterade 2009 års resultat – vilket var tillfredsställande siffror. Angående eventuella
medlemsfordringar – vi ska tillsammans dubbelkolla matrikeln så att den är 100 procentig och
därefter begära in medlemsavgifter av de som ännu inte har betalat.

5

Eldningshelg
Lördagen den 13 februari 2010 var det ju eldningshelg och ett tiotal tappra medlemmar eldade
en av de högar som finns att ta reda på. Styrelsen beslutade att vi gör ett nytt försök på
Långfredagen, d.v.s. den 2 april 2010.

6

Arbetshelger 2010
Styrelsen beslutade att årets arbetshelger blir 22-23 maj samt 11-12 september 2010.

7

Inköp av traktor
Peter pratar med och ger traktorföraren Berra i uppdrag att kolla efter en traktor med vagn som
kan köpas in till föreningen. Flera personer ska, som nämnts i tidigare protokoll, kunna köra
traktorn.

8

9

Övriga frågor
•

Logotypetävlingen fortsätter ett tag till på grund av utebliven anstormning av bidrag.

•

Angående motionen avseende eventuell bastuflotte (var god se förra mötets protokoll för
mer information) så beslutade styrelsen att ställa frågan på årsmötet för att få övriga
medlemmars synpunkter.

•

Styrelsen beslutade att föreslå samma avgift för medlemsavgift och båtplatser år 2011 som
vi haft i år.

•

Fråga uppkom angående våra båtplatser. Ett förslag som lagts är att om man har en
båtplats och utan giltigt skäl inte nyttjar den, och inte heller hyr ut den i andra hand, under
2 säsonger så blir man av med båtplatsen. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till
nästa möte.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 15 mars 2010 kl 18:00 i Södermäklarnas lokaler.

10

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Anna Olsson

