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PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening 

söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping 

 

Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. 

 

 §1 

Mötets öppnande:  Ledamoten Eva Attersved förklarade mötet öppnat. 

 

 §2 

Mötesordförande: Till ordförande för mötet valdes Robert Wahlgren. 

 

 §3 

Mötessekreterare: Till sekreterare för årsmötet valdes sittande, Annen Adolfsson. 

 

 §4 

Justerare: Birger Sevenius och Erik Ideström utsågs att justera protokollet. 

 

 §5 

Röstlängd: Bifogad närvarolista fastställdes som röstlängd.  

 

 §6 

Mötets utlysande: Mötet förklarades behörigen utlyst. 

 

 §7 

Dagordning: Dagordningen godkändes.  

 

 §8 

Årsmötesprotokoll: Protokollet från 2014 godkändes. 

 

 §9 

Verksamhetsberättelse: Robert Wahlgren föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes och 

lades till handlingarna. 
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 §10 

Ekonomisk rapport: Kassören Anders Molin framlade den ekonomiska rapporten som 

godkändes och lades till handlingarna.   

 

 §11 

Revisionsberättelse: Kassören Anders Molin föredrog revisionsberättelsen, upprättad av 

revisor Roland Lundin, som godkändes och lades till handlingarna.  

 

 §12 

Ansvarsfrihet: Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

 

 

 §13 

Val, ordinarie ledamot Anders Mohlin omvaldes som ordinarie ledamot under 2 år.  

 

 

 §14 

Val, suppleant: Suppleant för ytterligare 2 år omvaldes Eva Attersved 

 

 

 §15 

Val, ordf. ett år: Maria Röjvall omvaldes för 1 år. 

 

 

 §16 

Val, revisor + suppl.: Björn Sevenius valdes till ny revisor för ett år. Susanne Westien 

valdes till ny revisorssuppleant. 

 

 

§17 

Valberedning: Till valberedning utsågs Eva Bodin (omval) och Marya Sevenius 

(omval) under 1 år.  
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 §18 

Medlemsavgift: Årsmötet beslutade att årsavgiften 2016 ska vara 50:-. Det är 81 

tomter varav 63 betalande.  

 

 §19 

Ändring av stadgar: Styrelsen föreslår en ändring av stadgarnas §4. Ändringen innebär att 

tidpunkten för medlemsavgiftens betalning flyttas fram från den 28 

februari till den 31 maj. Styrelsen föreslår också att i §2 samtidigt 

justera felaktiga adresser till nu gällande. 

 Stämman godkände styrelsens förslag och då det handlar om ändring 

av stadgarna kommer frågan att även behandlas vid stämman nästa år.    

 

§20 

Utställning: På styrelsens förslag beslutar stämman om en uppdatering av 

föreningens historiebeskrivning på hemsidan och att information även 

skall sättas upp på anslagstavlorna. Bidrag till detta mottages gärna 

från medlemmarna. Robert och Annen får i uppdrag att se till att  

information kommer till stånd.  

 

 §21 

Rapporter i ärenden som aktualiserades vid årsmötet 2014. :  

Fågelskådningen bör få sin fortsättning. Anders Mohlin kontaktar Jan 

Andersson, fågelskådaren.  

Grillkväll, Kerstin (tillfrågas) men även Marya och Annen håller i 

grillkväll. 

 

 

                                      §22                  

Inkomna motioner:        inga motioner 

 

  

 §23  

Övriga frågor:               Birger Sevenius informerade om vägföreningens arbete. 
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Annen vidarebefordrade information enligt nedan angående 

uppläggning av båtar på tomter. 

 

” Just nu, när de flesta båtar antagligen är sjösatta, lär inte problemen heller vara så stora, men till hösten 

är vi där igen. Då bör alla samfälligheter, båtklubbar, enskilda personer, m.fl. känna till att det är förbjudet 
att förvara sin båt, oavsett storlek, på den egna tomten mer än ca 8 veckor utan bygglov! I de flesta andra 
kommuner, ca 85 %, tillåter man båtuppställning av inte allt för stora båtar på rimligt stora tomter under hela 
vintersäsongen, dvs ca 8 månader, men inte i Norrtälje – om man inte bygger en friggebod på 2,5x6 m runt 
båten. Det är OK!. 
 
Praktiskt sett spelar detta inte så stor roll, eftersom kommunen inte har resurser att kontrollera 
efterlevnaden. Sannolikt finns det därför flera tiotusentals båtar olagligen uppställda på sommarstuge- och 
andra tomter under vintern utan att någon bryr sig, vilket naturligtvis är praktiskt för oss som har båt. Men 

om någon person får för sig att klaga på grannens eller någon annans båt, måste kommunen agera och då 
är cirkusen igång. Förhoppningsvis är detta sällsynt, men sådant har skett och förr eller senare lär det 
inträffa både här och där” 

 

 

 

                                      §24 

Adress: Mötet informerades om att föreningens adress är densamma som 

kassörens;  

Sandvikens tomtägareförening u.p.a. 

c/o Anders Molin 

Sysslomansgatan 26 

752 23 Uppsala 

 

 

 §25 

Årsmöte 2016: Mötet beslutade att årsmötet 2016 hålls söndagen den 3 juli kl.10.00 

på Sandvikens camping.  

 

 §26 

Avslutning: Ordföranden Robert Wahlgren förklarade mötet avslutat samt så 

överlämnades en blomma till Caféägare Tommy som för tillfället 

ligger på sjukhus. Anders Mohlin ser till att avgående revisor får en 

bukett som tack för styrelsearbetet. 
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Vid protokollet:    Ordförande:  

   

 

 

………………………..   ……………………….. 

Annen Adolfsson    Robert Wahlgren 

    

   

Justeras:    Justeras: 

 

 

………………………..   ……………………….. 

Birger Sevenius     Erik Ideström 


