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Rådmanby Tomtförening

PROTOKOLL
Årsmöte Rådmanby Tomtförening den 7 juli 2018
1.

Mötets öppnande.
Jan Elmberg förklarade mötet öppnat.

2.

Val av ordförande för årsmötet.
Lars Lundkvist valdes som ordförande.
Styrelsen samt nya medlemmar presenterades.

3.

Val av sekreterare för årsmötet.
Kurt Granlund valdes som sekreterare.

4.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera
protokollet.
Mötet valde Mikael Åkerström och Bengt Näslund.

5.

Fastställande av röstlängd.
Befintlig röstlängd fastställdes.

6.

Fråga om årsmötet blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
Konstaterades att mötet har utlysts enligt stadgarna.

7.

Styrelsens och revisorernas berättelser för verksamhetsåret 2017.
Kurt Granlund redogjorde för styrelsens verksamhet.
Kenneth Douhan läste upp revisionsberättelsen.

8.

Fastställande av balans- och resultaträkning.
Jan Elmberg redovisade aktuell resultat- och balansräkning.

9.

Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10.

Användning av eventuellt överskott.
Underskottet om 10 313:- överföres i ny räkning.

.
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11.

Förslag till budget 2019.
Jan Elmberg redogjorde för styrelsens förslag till budget 2019.
Beslut togs enligt styrelsens förslag.

12.

Beslut om årsavgift och städ-/röjdagsavgift 2019.
Mötet beslutade att bibehålla nuvarande belopp enligt följande:
Städ-/röjavgift 500:- samt årsavgift 6 200:Årsavgiften är som tidigare möjlig att dela upp i två poster.

13.

Beslut om arvoden 2019.
Beslutades att behålla 1 basbelopp, (44500 :-), att fördelas på
styrelsen, revisorer samt röj/underhållsgrupp enligt beslut av styrelsen.

14.

Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år (2019-2020).
Magnus Wallin, Jan Elmberg, samt Kurt Granlund valdes.

15.

Fyllnadsval av en ordinarie styrelseledamot på ett år (2019)
Posten tillsvidare vakant.
Styrelsen fick mandat att själva utse ytterligare en ordinarie ledamot.

16.

Val av en styrelsesuppleant på ett år (2019).
Gunilla Gedda valdes.

17.

Val av en revisor på två år (2019-2020).
Johan Hilmersson valdes.

18.

Val av en revisorssuppleant på ett år (2019).
Som revisorssuppleant omvaldes Inger Svantesson.

19.

Val av ansvarig och medlemmar i underhållsgruppen (2019).
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag – se bilaga.

20.

Val av kontaktperson för båtklubben (för 2019).
Torbjörn Bengtzon omvaldes som kontaktperson för båtklubben.

21.

Val av valberedning med sammankallande.
Mari Lustig, Eva Widing samt Nils Särnholm valdes.

22.

Fastställande av festkommitté.
Ansvariga för midsommar 2019 är område 2, dvs Rådmaringen
17-33, 26-72.
Malin Hägglöv och Marie Björklund från festkommittén 2018 har lovat
att bistå i arbetet.
Cecilia Westman blir sammankallande inför firandet 2019.

23.

VA-projektet – lägesrapport.
Anders Freijs redogjorde för aktuellt läge VA projektet.
Det egna ansvaret för VA från tomtgräns in i hus poängterades.
Lars Lundkvist presenterade nuläget vad gäller tomtföreningens
modernisering av vattennätet och pumphus.
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Vikten av att backventil installeras fackmannamässigt vid uppkoppling
mot föreningens vattennät. Poängterades.
24.

Skrivelser från styrelsen/motioner.
Inga motioner från medlemmarna eller skrivelser från styrelsen
redovisades.

25.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor framfördes.

26.

Mötets avslutande.
Lars Lundkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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