
Protokoll för årsstämma Ekeby tomtägareförening 2016-09-11 

Husby skola 

1. Adam Rundkvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen 
Årsmötet godkände dagordningen. 
 
3. Val av mötesordförande  
Till mötesordförande och ordförande för styrelsen valdes Adam Rundkvist. 
  
4. Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare och sekreterare för styrelsen valdes Karin Ågren. 
 
5. Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Sten Nyberg och Sonny Lindgren. 

 
6. Fråga om mötet är utlyst i tid 
Årsmötet fann att mötet utlysts i tid.  
 
7. Årsberättelse och föregående års stämmoprotokoll 
 Stämman godkände årsberättelsen och föregående års protokoll. 
 
8. Kassaredovisning 
Kassör Eva Steen var inte närvarande. Föreningens totala medlemsavgifter enligt nuvarande 
fastighetsindelning 67 st uppgår till 43 400 kr/år. För bokslutsår 2015/2016 har 12 
medlemmar inte betalt avgiften till ett värde av 6900 kronor. Påminnelser har skickats till ej 
betalande medlemmar. Intäkter på 800 kronor har kommit in då medlemmar har betalat för 
tidigare år. Det egna kapitalet inklusive årets vinst uppgår i år till 125754,86 kr och styrelsen 
föreslår att årets vinst på 36117,50 kr övergår i eget kapital.  
 
Årsmötet godkände kassaredovisningen.  
 
9. Revisionsberättesle 
Revisor P-U Klintberg läste upp revisionsberättelsen och rekommenderar stämman 
att ge styrelsen ansvarsfrihet.  Det enda att påpeka är att det är några som inte har betalat 
medlemsavgiften. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

 

 



11. Förnyelse eller byte av styrelse och suppleanter 

Nyval 

Funktion  Namn  Period 

Ordförande  Adam Rundqvist 2 år 

Ledamot  Sonny Lindgren 2 år 

Ledamot   Ulf Smith  2 år 

Suppleant  Katrin Ericsson 1 år 

Sedan förra stämman är följande valda till och med 2017 
Ordförande Svend Erik Enger 2017 ( byter till ledamot under 2017) 
Sekreterare Monica Frääs 2017 (byter till ledamot under 2017) 
Kassör Eva Steen 2017 
Ledarmöter Karin Ågren 20 17 (byter till sekreterare under 2017) 
Revisor P-U Klintberg 2017 
Revisorsuppleant Anders Hjalmarsson 2017 
Valberedare Herbert Saak 2017 

 
Årsmötet beslöt godkänna valberedningens förslag gällande styrelse och suppleanter.  

12. Val av kommitéledamöter 
Fastslogs av årsmötet att bryggkommittén, stenbryggan (omval varje år) fortsätter bestå av: 
Sonny Lindgren, Ulf Smitt, Herbert Saak och Pelle Lindgren.  
 

13. Föreningen fick avslag från länsstyrelsen för muddring och konstgjord ö.  
Herbet redogjorde kort för vad som har hänt. Efter att vi har gjort alla undersökningar som vi 
var ålagda så avslog länsstyrelsen vår förfrågan på att muddra ur badviken och bygga en 
konstgjord ö. Mötet öppnade frågan om att vi måste ta tag i vassen för att inte badplatsen 
skall växa igen. Stämman gav styrelsen i uppdrag att jobba vidare med att bara ansöka om 
muddring. 
 

14. Ska föreningen ändras till samfällighet för att underlätta för kommande administration 
då områdets funktion mer och mer kommer att förändras?  
 
Stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten och intresse för att ombilda 
föreningen till en samfällighetsförening samt tillkalla till extra möte om man vill få ett snabbt 
beslut. 
 

15. Våra vägar 
Frågan är om föreningen ska ta in och sköta de grusvägar som finns på föreningens område. 
Det kommer att kosta mer pengar än föreningen har så hur löser föreningen i så fall detta. 
Det skulle kosta ca 3000 kronor per hushåll för att renovera upp vägarna till en bra standard. 



Stämman beslutade att skjuta frågan framåt i väntan på vilket beslut som kommer att 
komma fram i fråga 14 om föreningen skall göras om till en samfällighet. Något måste dock 
göras med vägarna innan man gör en större insats. I dags läge är det fastighetsägarna längs 
vägarna som har ansvar för vägarna. 
 

16. Ska föreningen lägga ut skötsel av våra gemensamma ytor på entreprenad då vår egen 
skötsel inte fungerar? 

Stämman gav styrelsen i uppdrag om att ta in en entreprenör som nollställer badviken med 
slyröjning, gräsklippning m.m. 

17. Vi bör ta ett nytt vattenprov i badviken. Det var 15 år sedan sist. 
Stämman ger styrelsen i uppdrag att ta vattenprov i badviken. 
 

18. Beslut om medlemsavgift. Förslag om att medlemsavgiften inte ändras. 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad och kvarstå med 700 kronor per 
år, samt de som har en båtplats 300 kr per år 
Kostnad för betong till sjösättningsramp tas från den löpande kostnaden. 
 

19. Information. 
Årets höststäddag blir lördagen den 29 oktober klockan 11.00. Vi grillar och umgås som 
vanligt när vi är klara med städningen och tvättningen av våra vägskyltar och brevlådor. 
Kallelse kommer på hemsidan, men kom ihåg datumet. 

 

20. Övriga frågor. 

Förfrågan kom om ett medlemsregister. I vilken form skall man ha detta? Ett förslag är att 
skicka ett medlemregister med årsavin. Förut fanns ett blad med historik om området att 
dela ut till nyinflyttade var finns detta?  

Styrelsen ser till att kontaktuppgifter på hemsidan och till övriga myndigheters ändras till 
aktuella uppgifter. All kommunikation till styrelsen bör ske till styrelsens maildress: 
styrelsen@munso-ekeby.se. 

Dräneringen av kärret i skogen intill futten fungerar ej. Stämman ger styrelsen i uppdrag att 
undersöka hur man kan lösa dräneringen av kärret. 

 

21. Mötet avslutandes och Adam tackade medlemmarna för visat intresse. 
Stämmoprotokollet kommer att läggas ut på hemsidan samt anslås på anslagstavlan vid 
futten. 

 

 



 

 

 

 


