
Kallelse till årsmöte i Ekeby tomtägareförening  

2016-09-11 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 

 

 

Funktion  Namn    Period  

Ordförande   Adam Rundkvist  2 år 

Ledamot  Sonny  Lindgren  2 år 

Ledamot  Ulf Smith   2 år 

Suppleant   Katrin Ericsson  1 år 

 

12.  Val av kommitéledarmöter 

Det förnyelse av eksisterande bryggkomiteen och at den fortfarande ska bestå av: 

 

Pelle Lindquist 

Sonny Lindgren 

Herbert Saak 

Ulf Smitt 

 

13. Vi fick avslag från länsstyrelsen för muddring och konstgjord ö. Vad göra nu ? 

 

14. Ska vi ändra föreningen till en ekonomisk förening ? Det vill göra det lättare att 

administrera uppgifter med tanke på att alla blir tvungna att betala.  Se punkter under 

angående vägar och underhåll. 

 

15. Våra vägar 

Vi har fått en indikation på uppgradering av våra vägar till acceptabel standard.  

Uppskattningen är på ca. 160 000.  Vill vi att föreningen ska överta ansvaret för samtliga 

vägar samt vinterunderhåll av dessa?  Hur löser vi i så fall finansiering av detta? 

 

16. Ska vi anställa någon som sköter våra allmänningar, badstranden, bryggorna, playan ? 

Medlemmarna  i gemen verkar inte ha tid att delta i städdagarna i den omfattningen som 

behövs. 

 

17. Vi bör ta ett nytt vattenprov i badviken? Det var 15 år sedan sist. 

 



18. Beslut om medlemsavgift.  

Det föreslås att medlemsavgiften inte ändras.  

 

 

19. Information 

 

Årets höststäddag blir lördag den 29 oktober klockan 11.  Vi grillar och omgås som 

vanligt när vi är klara med städningen.  Kallelse kommer på hemsidan, men kom i håg 

datumet. 

 

 

20. Övrigt 

 

  



Verksamhetsberättelse för Ekeby tomtägarförening  

2016-08-19 

 

- Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Funktion  Namn    Vald t o m  

Ordförande   Svend Erik Enger  2017 

Sekreterare   Monica Frääs    2017 

Kassör   Eva Steen   2017 

Ledarmöter  Karin Ågren   20 17 

Sonny     2016 

Ulf Smith   2016 

Suppleant   Katrin Ericsson  2016 

Revisor   P-U Klintberg   2017 

Revisorsuppleant  Anders Hjalmarsson  2017 

Valberedare  Herbert Saak   2017 

Brygkommité  Pelle Lindqvist  2016 

Sonny Lindgren  2016 

Herbert Saak   2016 

Ulf Smitt   2016 

 

- Styrelsen kommer vid årsmötet att ha haft fyra 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 det var kul att det kom så 

många på städdagarna. Vi hoppas även på god uppslutning på alla aktiviteter under det 

kommande året. 

 

- Bryggkommiteen har också i år arbetat på att stenbryggan ska vara så fin som möjlig och vi 

tackar för tid och engagement. Stort tack till Pelle, Sonny, Herbert och Uffe!  

 

- Länsstyrelsens beslut är att de inte godkänner muddring och konstgjord ö som vi ansökte om.  

Kopia av dokumentet finns på hemsidan. 

 

- Klippning vidbadviken har tyvärr inte fungerat tillfredställande under sommaren då alldeles 

för många inte har klippt på sina veckor. 

 

 

 

Styrelsen tackar för det gångna året! 

 

Munsö-Ekeby  2016-08-26 

 

För styrelsen  Svend Erik Enger  
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