Rådmanby Tomtförening

PROTOKOLL
Årsmöte Rådmanby Tomtförening den 9 juli 2016
1.

Mötets öppnande
Jan Elmberg förklarade mötet öppnat.

2.

Val av ordförande för årsmötet
Kurt Granlund valdes som ordförande för årsmötet

3.

Val av sekreterare för årsmötet
Ulf Larsson valdes som sekreterare för årsmötet

4.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera
protokollet
Mari Lustig och Robert Strååt valdes som justeringsmän.

5.
6.

Fastställande av röstlängd
Beslut togs om befintlig röstlängd.

7.

Fråga om årsmötet blivit utlyst i stadgeenlig ordning
Mötet har utlysts enl stadgarna.

8.

Styrelsens och revisorernas berättelser (för 2015)
Lars Flinke läste upp revisionsberättelsen.
Alla dokument inkl verksamhetsberättelsen ligger ute på hemsidan,
www.radmaknuven.se

9.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Alla medlemmar har betalat årsavgiften. Årets resultat blev 70 000 kr
Aktuella tillgångar uppgår till 270 000 kr. Resultatet för 2015 blev
13 600 kr. Vi har inte haft ett negativt resultat sedan 2010.
De största utgifterna är arvodena till styrelsen samt funktionärer som
uppgår till 1 basbelopp. Övriga stora kostnader gäller vatten,
provtagning, på- och avstängning samt städning och röjning inkl
kostnader för gräsklipparen. Midsommar landade på plus 850 kr i år.
Styrelsen tackar för ett bra engagemang från midsommargruppen.

.
10.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11.

Användning av eventuellt överskott
Överskottet överföres i ny räkning.

12.

Förslag till budget 2017
Oförändrad debitering av tomtavgifter,1200 kr/år, samt
oförändrade arvoden på 1 basbelopp.
25 000 kr reserveras för VA-projektet.

13.

Beslut om årsavgift och städ-/röjdagsavgift 2017
Oförändrade årsavgifter (1200 kr) samt röjavgifter på 500 kr vid
uteblivet deltagande.

14.

Beslut om arvoden för 2017
Beslut togs att behålla 1 basbelopp 44500 kr att fördelas på styrelsen,
revisorer samt röj/underhållsgrupp enligt beslut av styrelsen

15.

Val av ordförande på 2 år (2017-2018)
Mari Lustig redogjorde för valberedningen, främst ordförandeskapet. Tyvärr finns ännu inga kandidater för ordförandeposten.
Vi följer stadgar som talar om 5 ledamöter.
Anders Freijs valdes som ledamot till 2017
Mick Hellgren avgår som ledamot och väljs istället som suppleant
till 2017.

16.

Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år (2017-2018)
Kurt Granlund ock Jan Elmberg omvaldes.

17.

Val av två styrelsesuppleanter på ett år (2017)
Mick Hellgren och Magnus Wallin valdes som nya suppleanter på ett
år.

18.

Val av en revisor på två år (2017-2018)
Kenneth Douhan omvaldes som revisor på två år. Lars Flinke
kvarstår sedan förra årsmötet t o m 2017.

19.

Val av en revisorssuppleant på ett år (2016)
Som revisorssuppleant omvaldes Inger Svantesson t o m 2017.

20.

Val av ansvarig och medlemmar i underhållsgruppen (2017)
Stefan Lindström (sammankallande) samt Peter Nilsson och Bertil
Lövenhamn valdes som ansvariga för underhållsgruppen (pumphus
badplats, vatten etc).
Val av ansvariga för röj/gallringsgrupp.
Håkan Melin (sammankallande) samt Robert Strååt, Lars Flinke och
Reijo Lustig valdes.

Skötsel av grönområden/gräsklippning.
Brevlådeängen: Håkan Melin och Nils Ericsson.
Knuvenparken: Torbjörn Bengtzon och Torbjörn Odenvik.
Fotbollsplan: Robert Strååt och Leif Beijar.
Midsommarängen och Badplats: Håkan Hellgren, Jan Ohlin samt
Reijo Lustig.
21.

Val av kontaktperson för båtklubben (för 2017)
Torbjörn Bengtzon omvaldes som kontaktperson för båtklubben.

22.

Val av valberedning med sammankallande
Nils Sernholm och Mari Lustig har tackat ja till att fortsätta med
valberedningen och omvaldes på 1 år.

23.

Fastställande av festkommitté
Ansvariga för midsommar 2017 är område 3, dvs Rådmaringen
35-63 och 74-106.

24.

Skrivelser från styrelsen/motioner
Inga motioner har inkommit och ej heller några skrivelser från
styrelsen.

25.

Övriga frågor
Grannsamverkansgruppen sammanställer allt som händer i
området, såsom inbrott etc. Eva Christiansson valdes som
huvudkontaktperson och Yngve Karlsson kontaktperson för
Rådmaringen samt Lars Engberg som kontaktperson för
Knuvenvägen.
Målning dansbanan
Förfrågan har ställts till Jan Ohlin men ingen offert har inkommit.
Christer Landström erbjöd sig att *ragga* folk inom området för att få
jobbet gjort.
Vatten&avloppsfrågan status
Lars Lundkvist informerade om aktuell status i VA-projektet, som i allt
väsentligt var densamma som tidigare.
Dock framkom en del nya frågeställningar som arbetsgruppen har tagit
till sig och bearbetar.
Nytt informationsmöte är planerat till den 20/8 kl 10.00 på dansbanan,
där så mycket information skall finnas tillgänglig att vi kan fatta beslut
om hur vi skall gå vidare.
Skriftlig information kommer att skickas ut i god tid innan detta möte.
Hanna Helsing (Rådmaringen 13) anmälde sitt intresse att deltaga i
arbetsgruppen VA.
Hanna informerade om en Facebook sida som heter *Rådmaringens
och Knuvenvägens tomtförening* där alla som vill kan gå med.

Vattenkvaliteten
Vårt vatten är för närvarande klassat som otjänligt och skall därför
kokas tills annat besked ges.
Nya prover skall tas i båda pumphusen. Åtgärder kommer sannolikt att
krävas.
Bredband
Styrelsen fick i uppdrag att titta på frågan.
Påminnelse.
Alla måste hjälpas åt att dämpa hastigheten på vägarna inom området.
Höstens städdag infaller 29/10.
Vårens städdad infaller 22/4

26.

Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat.
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