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1. Adam Rundkvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordningen. 

Årsmötet godkände dagordningen. 

 

3. Val av mötesordförande. 

Till mötesordförande valdes Adam Rundkvist. 

 

4. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Karin Ågren. 

 

5. Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Herbert Saak och Monica Nyberg. 

 

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. 

På mötet fattades ekonomiredovisningen. Styrelsen lägger ut denna på hemsidan 

för påseende av medlemmar. Har ingen inkommit med synpunkter innan 3/10 

2017 anses stämman godkänna den ekonomiska redovisningen. 

Föreningens totala medlemsavgifter enligt nuvarande fastighetsindelning 67 st 

uppgår till 43400 kr/år. För bokslutsår 2016/2017 har 10 medlemmar inte betalt 

avgiften. Påminnelser har skickats till ej betalande medlemmar.  

Årets vinst uppgår till 20727,80. Det egna kapitalet inklusive årets vinst uppgår i 

år till 146482,66 kronor. 

 

9. Revisionsberättesle 

Revisor P-U Klintberg läste upp revisionsberättelsen och rekommenderar  

stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 



11. Förnyelse eller byte av styrelse och suppleanter 

Nyval Funktion  Namn  Period 

Sekreterare   Karin Ågren 2 år 

Kassör   Eva sten   2 år 

Ledamot   Frej Öster  1 år 

Ledamot   Mats Eriksson 1 år 

Suppleant  Monica Frääs 1 år 

 

Sedan förra stämman är följande valda till och med 2018 

Ordförande Adam Rundqvist  

Ledamot Svend Erik Enger 

Ledamot Ulf Smitt  

Revisor P-U Klintberg  

Revisorsuppleant Anders Hjalmarsson 

Valberedare Herbert Saak  

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 och Herbert Saak. 

 

13. Ska föreningen försöka få kommunen att snabba på processen att få 

kommunalt vatten till Ekeby. Martin redogjorde för sin skrivelse. Många år med 

torra somrar gör att det känns osäkert hur det ligger till med grundvattennivån 

och vattentillgången i våra enskilda brunnar. Finns det möjlighet att försöka 

snabba på kommunens beslut om att dra in kommunalt vatten och avlopp. 

Stämman ger styrelsen i uppdrag att kontakta de andra föreningarna och se om 

man skall göra en gemensam skrivelse för att få mer genomslagskraft. 

 

14. Muddring i badviken. Under året har styrelsen tagit in offerter på att muddra 

i badviken för att bättra på djupet, framförallt vid båtbryggorna. 

Offerterna har legat i storleksordningen runt 250 000 kronor för att muddra ca 

250-300 kvadratmeter runt bryggorna. Stämman ger styrelsen i uppdrag att 

fortsätta utreda frågan och även inkludera badviken. 

 

15. Bryggsituationen. 

Herbert redogjorde för sin skrivelse. Det är en vanlig förekommande fråga som 

Herbert får från nya medlemmar att de frågar var sin båtplats ligger som det står 

skall ingå i köpet av huset. Stämman ger styrelsen i uppdrag att titta på ett 

förslag där föreningen köper in befintliga bryggor och bygger  

nya och sedan handhar uthyrning av båtplatser. 



16. Avstyckning från vår gemensamma 4:63. 

Herbert redogjorde för förslag att stycka av och sälja 2 tomter. Då måste vi få en 

detljplansändring och kommuenen är negativa till, då de ej vill att området 

förtätas. Får vi igenom detta kostar det ca 10 000 kronor, i engångskostnad per 

tomt, får vi ej igenom detta kostar det ändå 3000 kronor, per tomt i 

engångskostnad. Stämman ger styrelsen i uppdrag att fortsätta undersöka frågan.   

 

17. Bildande av samfällighetsförening. Stämman röstade för med två tredjedels 

majoritet för att ge styrelsen i uppdrag att skicka in en ansökan för att ombilda 

tomtägareföreningen till en samfällighetsförening. För att beslutet skall vinna 

full laga kraft måste beslutet att ombilda till samfällighetsförening även få bifall 

av två tredjedels majoritet även på nästa stämma 2018.  

 

18. Vi hade tidigare en boj vid sjösättningsplatsen. Dags för en ny? 

Stämman gav bryggföreningen i uppdrag att köpa en ny boj. 

 

19. Beslut om medlemsavgift. 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad och kvarstå med 700 

kronor per år, samt de som har en båtplats 300 kr per år. Observera att från och 

med nästa år kommer årsavierna att skickas ut via mail. Anmäl därför aktuell 

mailadress för varje fastighet till styrelsen på styrelsen@munso-ekeby.se 

 

20. Övriga frågor. 

Styrelsen vädjar till folk att inte slänga fimpar i badviken. Våra allra yngsta 

medelmmar har ibland svårt att avgöra vad som är bra eller inte att stoppa i 

munnen och de skall i varje fall inte riskera att stoppa fimpar i munnen. 

 

Vi ber alla fordon både bilar och fyrhjulingar att köra med försiktighet. 

Det är många barn, vuxna och husdjur som går längs vägarna. Nu börjar 

det mörka halvåret och då är det extra viktigt att vi tar det lugnt på 

vägarna! 

 

Styrelsen fortsätter att utreda för att snabbast möjligt få upp en hjärtstartare. 

 

21. Mötet avslutades och Adam tackade medlemmarna för visat intresse.  

Stämmoprotokollet kommer att läggas ut på hemsidan samt anslås på 

anslagstavlan vid futten. Hemsideadressen är www.munso-ekeby.se. 

 

 

 

 

 

 

http://www.munso-ekeby.se/


 
 

 

 


