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PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening 

söndagen den 3 juli 2016 på Sandvikens camping 

 

Närvarande:29 personer enligt bifogad närvarolista. 

 

 §1 

Mötets öppnande:  Styrelseordförande Maria Röjvall förklarade mötet öppnat. 

 

 §2 

Mötesordförande: Till mötesordförande för mötet valdes Maria Röjvall. 

 

 §3 

Mötessekreterare: Till sekreterare för årsmötet valdes Eva Attersved. 

 

 §4 

Justerare: Marya Sevenius och Annen Adolfsson utsågs att jämte ordföranden 

justera protokollet. 

 

 §5 

Röstlängd: Bifogad närvarolista fastställdes som röstlängd.  

 

 §6 

Mötets utlysande: Mötet förklarades behörigt utlyst. 

 

 §7 

Dagordning: Dagordningen godkändes med en justering av punkterna 13 och 14. 

 

 §8 

Årsmötesprotokoll: Protokollet från 2015 godkändes. 

 

 §9 

Verksamhetsberättelse: Maria Röjvall 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: Revisor Björn Sevenius föredrog revisionsberättelsen som godkändes 

och lades till handlingarna.  

 

 §12 

Ansvarsfrihet: Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 §13 

Val, ordinarie ledamot Avgående suppleanten Eva Attersved väljs som ordinarie ledamot för 2 

år.  

 

 §14a 

Val, suppleant: Som suppleant för ytterligare 2 år omvaldes Kerstin Persson. 

 

 §14b 

 Nyval som suppleant för 1 år valdes Pawan Sharma. 

 

 §15 

Val, ordf. ett år: Som ordförande kommande år omvaldes Maria Röjvall.  

 

 §16 

Val, revisor + suppl.: Björn Sevenius omvaldes som revisor för 1 år. Robert Sevenius valdes 

till ny revisorssuppleant för 1 år. 

 

§17 

Valberedning: Till valberedning utsågs Eva Bodin (omval) och Britta Molin (nyval) 

under 1 år.  

 

 

  

 §18 

Medlemsavgift: Styrelsen föreslår att årsavgiften ska vara oförändrad med 50:- för år 

2017. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
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 §19 

Ändring av stadgar: Stämman fastställer ändring av stadgarna enligt beslut från föregående år 

om ändring av föreningens verksamhetsområde med justering av att 

verksamhetsområdet sträcker sig till och med Hakens Väg 27 samt 

ändring av tidpunkt för betalning av medlemsavgiften.    

 

 §20 

Rapporter i ärenden som aktualiserades vid årsmötet 2015:  

Styrelsen har inget att redovisa 

 

                                      §21                  

Inkomna skrivelser:      Inga skrivelser har inkommit till föreningen inför årsmötet. 

 

 §22 

Inkomna motioner: Inga motioner har inkommit till föreningen inför årsmötet. 

 

 

§23  

Övriga frågor: Erbjudande om bredband från Ip-Only diskuterades och medlemmarna 

visade stort intresse för att föreningen undersöker frågan vidare. 

Stämman föreslog att styrelsen ger Pawan Sharma i uppdrag att ta emot 

intresseanmälningar från medlemmarna samt att kontakta Ip-Only. 

 

 Jan Andersson redogjorde för sitt engagemang för Sandvikens badstrand 

där kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen i år resulterat i att en hel 

del träd tagits bort. Träden fälldes av Mats Andersson i Veda.  Arbetet 

att fräsa bort stubbarna kvarstår och där har Jan Andersson viss 

förhoppning om att bidrag från Roslagens sparbank ska lösa den frågan. 

 

 

 

 

 

 

                                      §24 

Adress: Mötet informerades om att föreningens adress är densamma som 

kassörens;  

Sandvikens tomtägareförening u.p.a. 
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 §25 

Årsmöte 2017: Mötet beslutade att årsmötet 2017 hålls söndagen den 2 juli kl.10.00 på 

Sandvikens camping.  

 

 §26 

Avslutning: Ordföranden Maria röjvall förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

Vid protokollet:    Justeras:  

   

 

 

………………………..   ……………………….. 

Eva Attersved    Maria Röjvall, ordförande 

    

   

Justeras:    Justeras: 

 

 

………………………..   ……………………….. 

Marya Sevenius     Annen Adolfsson 


