Protokoll vid Södervikens tomtägarförenings årsmöte den 28 maj 2022 kl 13:00
§1. Ordförande Peter Folke (4:106) hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§2. Röstlängden fastställdes med 25 röstberättigade medlemmars som representerade 25
tomter och tillika röster.
§3. Rolf Arbin (4:54) valdes till mötets ordförande.
§4. Per Lundquist (4:79) valdes till mötets sekreterare.
§5. Närvarande fann mötets kallelse utlyst enligt stadgarna.
§6. Tore Ellingsen (4:88) och Jan Blomberg (4:90) valdes till rösträknare.
§7. Ovan nämnda rösträknare valdes att jämte mötets ordförande justera mötesprotokollet.
§8. Ordförande Peter Folke föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse och kassör
Adrian Borgström föredrog den ekonomiska redovisningen.
§9. Revisorerna Ann-Christin Lenksjö och Christina Sahlin föreslog att årsmötet ger styrelsen
ansvarsfrihet.
§10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
§11. Val av styrelse
Ordförande, omval ett år
- Peter Folke (4:106)
Ordinarie ledamöter, omval två år:
- Leif Ek (4:11)
- Adrian Borgström (4:20)
- Rolf Englund (4:117)
- Per Lundquist (4:79)
Ordinarie ledamot, fyllnadsval ett år
- Lotta Simonsson (4:118), ersätter Ann Norlin som avsagt sig sin plats
Suppleanter, omval och nyval ett år:
- Leonard Borgström (4:115), Kim Tell (4:57), Johnny Carlsson (4:62).
§12. Val av revisorer
- Ann-Christin Lenksjö och Christina Sahlin omvaldes ett år.
§13. Val av revisorssuppleant
- Helene Alm omvaldes ett år.
§14. Valberedning bestående av Lars Kjelldahl, Susanne Sällström och Lisa Roman
omvaldes.
§15. Årsmötet beslutade att arvode till styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2022
uppgår till 25 000 kr.
§16. Information och förslag från styrelsen
- Adrian Borgström framförde förslag till ändring av föreningens stadgar. Årsmötet
beslutade att tillstyrka förslaget.
§17. Motioner från föreningsmedlemmar
- Anders Sjöqvist framförde förslag att avsätta 100 000 kr i budgeten för 2022 att
användas till gallring av träd på föreningens marker.
- Styrelsen framförde motförslag att öronmärka medel för analys och planering utav
gallring.
Årsmötet biföll enligt styrelsens motförslag.
§18. Årsmötet biföll styrelsens budgetförslag med noteringen att öronmärka medel för
analys och planering utav gallring av träd på föreningens marker.

§19. Årsstämman beslutade att medlemsavgifter (900 kr/år) ska vara oförändrade
§20. Årsstämman beslutade att båtavgifter (ordinarie båtplats 300 kr/år och extra båtplats
1000 kr/år) ska vara oförändrade.
§21. Övriga frågor, fritt antecknat
- Styrelseordförande informerade om hanteringen av otillåten avverkning.
§22. Mötet avslutades.
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