
Ed holma Tomtägarefören i n g

Protokoll fört vid årsstämman i Tornvillan, Vaxholm 2013-05-26
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Johan Torstensson öPPnade mötet.

Johan Torstensson valdes till ordfÖrande.

Britt Henningsson valdes till sekreterare.

Mötet förklarades vara behörigt utlyst.

Upprättande och godkännande av rÖstlängd genom att en lista med alla

fasiigtretsagar" s[ick"des runt. Närvarande medlemmar ombads göra en bock i

kanten samt att även göra eventuella namn- eller adressjusteringar. Röstlängden var

kompletterad med epost-adress för utskick av elektroniskt protokoll'

Mötet godkände dagordningen.

Evy Gustafsson valdes att tillsammans med ordförande Johan Torstensson justera

protokollet.

O rdföra nde n sam m a nfattade ve rksa m hets berätte lsen'

Peter Carlson redogjorde för årsredovisningen'

ove svensson läste valda delar av revisionsberättelsen.

Resultat- och balansräkning fastställdes

Stämman beslutade att årets resultat 37890 kr balanseras i nästa års räkning.

Budgeten för 2013 fastställdes med kommentaren att ett större belopp reserveras för

åtgaiO av simskolans brygga samt Edholmastigen, ca 100 m, vid fotbollsplanen'

Stämm an bevi lj ade styrelsemedlem marna ansvarfri het'

Styrelsens arvode fastställdes till 4O0O kr och revisorernas till 1000 kr för år 2013

Stämman godkände omval av ledamöterna Johan Torstensson och Peter Carlsson

pä 2 är samt omval av suppleanter på 1 år Magnus Rittnor samt Johan Lundin.

Till revisorer valdes Lars Elison och Ove Svensson pä 1 är samt till

revisorsuppleanter Kerstin Lindström och Lena Rinne'

Till nästa års valberedning valdes Bengt Elison och Ake Svensson'

MidsommarPlanering:
Bengt Elrson och Lais-Ake Fredberg hjälps åt att klippa gräset vid kvarnen och

fotbollsplanen.
-pilkastningen, ansvarig saknas
-iirt da111m-eller liknande aktivitet för barnen, ansvarig saknas

-säckhoppningochpotatislöpning,ansvarigMagnusRittnor
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-lokal gitarrspelning, ansvarig Palmblad
tombolan, ansvarig Johan Torstensson

Behandling av inkomna motioner:
Motion 1 - ombyggnad av vänthuset vid Östra bryggan samt belysningen
-Stämman gav styrelsen i uppdrag att ombesörja att två fönster, ett mot Stegesund
och ett mot Kodjupet, monteras (fönster håller Björkgren med). Det senare under
förutsättning att Serving på fastigheten bredvid godkänner det.
-Stämman avslog all form av ombyggnad av öppningen.
-Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över belysningen och dess strömtillförsel
inklusive belysningsknappen på bryggan.
Mqtion 2 - Betalning av årsavgift
Stämman godkände styrelsens förslag att skicka en elektronisk faktura med
E-post.
Motion 3 - Tomtägareföreningens organisationsform
Stämman gav i uppdrag åt en arbetsgrupp att utreda organisationsform. Som
deltagare i gruppen utsågs Anders Gillners, Bo Samuelsson, Johan Torstensson
samt Anna Björkgren.
Motion 4 - Tennisplan och boulebana
Stämman gav en arbetsgrupp i uppdrag att organisera en tennisklubb och föreslå
alternativa platser där en tennisbana/boulebana kan anläggas. Som deltagare i

arbetsgruppen utsågs Jörgen Nordlund, Peter Hagman, Staffan Törnberg och Adam
Rosenholm.
Motion 5 - Fordonsfritt på Edholma
Stämman beslöt med stor majoritet att nuvarande regler är tillfyllest och ska vara
oförändrade.
Motion 6 - Aterställande av fortet.
Stämman gav i uppdrag åt Johan Torstensson att återställa valda delar av fortet 1.4
till ursprungligt utseende. Arbetet omfattar även att återställa träbänkar till gott skick.
Kostnaden får inte uppgå till mer än 20 tkr.

lnga övriga frågor.

Ordföranden avslutade mötet.
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Johah Torstensson
Ordförande


