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Ekeby tomtägarförening 

Årsmöte 2015-09-06 Husby skola 

 

PROTOKOLL 

 

1. Svend-Erik Enger förklarade mötet öppnat 

 

2. Årsmötet godkände dagordningen 

 

3. Svend-Erik Enger valdes till mötets ordförande 

 

4. Monica Frääs valdes till mötets sekreterare 

 

5. Karin Ågren och Sten Nyberg valdes till justerare 

 

6. Årsmötet fann att mötet utlysts i tid 

 

7. Årsberättelsen samt föregående årsmötesprotokoll godkändes 

  
8. Kassör Eva Steen var inte närvarande. 11 medlemmar har inte betalt avgiften och 

intäkterna jämfört med förra året har minskat på grund av detta. Det egna kapitalet 

inklusive årets vinst uppgår i år till 90 393,61 kr och styrelsen föreslår att årets vinst 

på 7 264,75 kr övergår i eget kapital.  Årsmötet godkände kassaredovisningen. 
Balansräkningen kommer att läggas upp på hemsidan. 

Fråga hur får man medlemmar att betala?  

-Viktigt att påpeka att man inte har tillgång till gemensamma områden i föreningen om 

man inte betalar medlemsavgiften samt att värdet på fastigheten sjunker när man inte har 

tillgång till dessa 

 

9. Revisor P-U Klintberg rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet  

 

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 

 

11. Styrelse och suppleanter 

Valberedningen: Herbert Saak föreslog följande: 

Ordförande: Svend-Erik Enger omval på 2 år 

Sekreterare: Monica Frääs väljs på 2 år 

Kassör: Eva Steen omval 2 år 

Ledamot: Karin Ågren väljs på 2 år 

                Ulf Smith har 1 år kvar 

    Sonny Lindgren har 1 år kvar 

Suppleant: Katrin Eriksson omval på 1år 

Revisor: P-U Klintberg omval på 2 år 

Revisorsuppleant: Anders Hjalmarsson väljs på 1 år 

Valberedare: Herbert Saak omval på 2 år 

 

Fråga uppkommer varför det bara finns en i valberedningen?  

- Styrelsen vill gärna ha fler i valberedningen men ingen visar intresse. 

 

Årsmötet beslöt godkänna valberedningens förslag gällande styrelse och suppleanter 

 

12. Kommittéledamöter 

Fastslogs av årsmötet att bryggkommittén, stenbryggan (omval varje år) fortsätter bestå 

av: Sonny Lindgren, Ulf Smitt, Herbert Saak och Pelle Lindgren 

 

13. Beslut om medlemsavgiften 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad och kvarstå med 700 kronor. 
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14. Intresseanmälan båtklubb 

Den som är intresserad av båtplats och bättre bryggor anmäler det här på årsmötet eller 

mailar en oförpliktande intresseanmälan till: styrelsen@munso-ekeby.se 

 

15. Påminnelse att alla föreningens meddelande och aktiviteter finns på hemsidan: 

www.munso-ekeby.se 

 

16. Planer för muddringen och konstgjord ö. 

Herbert Saak redovisar hur långt man kommit och kommer redovisa detta även skriftligt 

på bilaga till detta protokoll. Inga beslut gällande detta har tagits ännu. 

 

17. Information 

Årets höststäddag blir 17 oktober kl 11. Vi grillar oh umgås som vanligt när vi är klara 

med städningen. Kallelse kommer att skickas ut senare. 

 

18. Övrigt 

P-U tackar bryggkommittén för det fina arbetet med en gemensamma stenbryggan. 

 

Herbert tackar Kalle Nilsson för all hjälp med vassen 

 

Fråga om avverkningen av träd som gjorts vid allmänningen ”Futten 

Trädfällningen som gjordes i "futten" skedde med avtalet "ingen kostnad mot att det  

tog hand om träden". Avverkningen mellan släggvägen och blåbergsvägen hör inte till 

vår tomtägarförening.  

 

Fråga om skötsel utmed vägkanterna på grusvägarna.  

Skall tomtägare själva ansvara för denna röjning eller är det förningen som skall ordna 

detta? Dagens ordning är att tomtägare själva ansvarar för röjning av vägkantar mot de 

vägar de gränser mot.  Det är något som vi får börja titta på om man skall titta på en ny 

skötselplan för de gemensamma ytorna i föreningen.  

 
Fråga om snöröjningen, var skall plogas och prioritering på plogningen. 

- Svend-Erik Enger ska kolla med Andreas Redlund gällande snöröjning. Det finns 

tidigare beslut att småvägarna också skall snöröjas. (se årsmötesprotokoll 2010-09-12) 

- Ulf Smitt håller på och kollar upp om underhåll av småvägarna, vissa av dessa är i dåligt 

skick för att kunna snöröjas. Ulf inväntar svar, detta kommer att informeras om på 

hemsidan.   

 

Fråga om kommunalt vatten och avlopp på sikt 

- Det finns flera olika besked, framgår inte vad som är rätt. 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

      Bilaga till protokollet: redovisning gällande muddring och konstgjord ö. 

 

Ekeby 2015-09-?? 

 

_________________  __________________ 

Svend-Erik Enger  Monica Frääs 

ordförande  sekreterare 

 

_________________  __________________ 

Karin Ågren  Sten Nyberg 

justerare   justerare 
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