
Kallelse till årsmöte i Ekeby tomtägarförening  

2013-09-01 klockan 11:00 i Husby skola  

 
1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av styrelseordförande 
4. Val av sekreterare 
5. Val av två justeringspersoner 
6. Är mötet utlyst i tid? 
7. Årsberättelse och föregående mötesprotokoll 
8. Kassaredovisning 
9. Revisionsberättelse 
10. Frågan om ansvarsfrihet 
11. Förnyelse eller byte av styrelse och suppleanter 

• Ordförande   Adam Rundkvist 
• Kassör   Eva Steen 
• Sekreterare   Lars Nilsson 
• Revisor  PU Klintberg 
• Revisorsuppleant Anders Hjalmarsson 
• Ledamot  Catrine Bruske 
• Valberedare   Herbert Saak 

12.  Val av kommitéledamöter 
13. Beslut om medlemsavgift.  
14. Höststäddag. Kan vi besluta att ha en höststäddag varje år fortsättningsvis? 
15. Bryggfrågan, avgift mm 
16. Röjning av vass i badviken 
17. Ska boende utmed Rallvägen betala för underhållet av vägen? 
18. Övrigt 

 



Verksamhetsberättelse för Ekeby tomtägarförening  

2012-09-02 – 2013-08-31 
 

- Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 

Funktion  Namn    Vald t o m  
Ordförande   Adam Rundkvist  2014 
Sekreterare   Lars-Erik Nilsson  2013 
Kassör   Eva Steen   2013 
Ledamöter  Catrine Bruske  2013 

Martin Strömgård  2014 
Suppleant   Svend-Erik Enger  2014 
Revisor   P-U Klintberg   2013 
Revisorsuppleant  Anders Hjalmarsson  2013 
Valberedare  Herbert Saak   2013 
Brygkommité  Pelle Lindqvist  2013 

Sonny Lindgren  2013 
Herbert Saak   2013 
Ulf Smitt   2013 

 
- Styrelsen kommer vid årsmötet att ha haft fyra protokollförda möten och ett antal möten 

av informellare karaktär. 
 
- Under året har vi hunnit med krattdagar både vår och höst; valborgsfirande och 

midsommarfirande. Vid alla tillfällen var det god stämning och på höstkrattdagen slog vi 
deltagarrekord så att några snälla medlemmar var tvungna att springa hem efter mer korv! 

 
- Brevlådeställningen utanför futten vid korsningen Rallvägen – Ekebyvägen byggdes om 

vid höstens krattdag så att lådorna nu har tak och sitter på en bättre höjd. – Extra tack till 
de medlemmar som ställde upp och avslutade bygget som inte hann bli helt klart under 
krattdagen! 

 
- Under vintern tog föreningen hjälp med att gallra skogarna så att de nu ser lite mer 

vårdade ut. Med facit i hand hade vi behövt väldigt många krattdagar för att få skogarna, 
som var i dåligt skick, till det skick de är idag. 

 
 
 

Styrelsen tackar för det gångna året! 
 
Munsö-Ekeby  2013-08-04 
 
För styrelsen  Adam Rundkvist  


