Vid protokollet

Tomtägareföreningen

Harald Brandt

Justeras

Bo Holm

Östra Lagnö 133

Protokoll för årsmöte 95-09-02
Justeras

Gunilla Skoot

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Tomtägareföreningen
Östra Lagnö 133 Lördagen den 2 september 1994 kl 1300, hemma
hos Bo och Anita Holm, Östra Lagnö 148 . Närvarolista enligt
separat bifogad lista.
1.

Öppnande av mötet
Ordförande förklarade mötet öppnat, och hälsade Brindfors,
den nye ägaren till fastighet 149, välkommen i föreningen.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Bo Holm och Harald Brandt som ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

3.

Mötets stadgeenliga utlysning
Förklarades årsmötet vara stadgeenligt utlyst.

4.

Fastställande av föredragningslista
Fastställdes den av styrelsen föreslagna föredragningslistan.

5.

Anmälan av protokoll från föregående årsmöte
Protokollet föranledde inga frågor eller kommentarer, varför
det godkändes och lades till handlingarna.

6.

Utseende av justeringsman att justera dagens protokoll
Valdes Gunilla Skoot att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

7.

Verksamhetsberättelse
Föredrogs verksamhetsberättelsen. Den föranledde inga
frågor, varför den godkändes och lades till handlingarna.

8.

Kassarapport
Föredrogs kassarapporten med följande korrigering: Under
Utgifter, skall Vägunderhåll vara Överskott. Lades därmed
med godkännande till handlingarna. Kjell kommer att ordna
nytt konto med bättre ränta.

15.

Städ och röjningsfrågor
Var och en uppmanas att, vid för var och en lämpliga tillfällen
under året, städa och fixa (d.v.s röja, kratta, rensa, underhålla)
området kring och i anslutning till badberget.

16.

Val av sekreterare, kassör, och styrelsesuppleant
Valdes Harald Brandt till sekreterare, och Kjell Nilsson till
kassör, båda för en tid av två år. Valdes Anita Axelsson-Holm
till styrelsesuppleant för ett år.

Övriga frågor
Olle Höglander vill fälla träd på sin tomt, och föreslår, för att
få ett bra pris, en samordning med andra som också önskar
fälla träd. Olle är kontaktman för de som önskar deltaga i den
samordningen.

17.

Val av revisor och revisorsuppleant
Valdes András Agoston till revisor för en tid av två år, och
Katharina Höglander till revisorsuppleant för en tid av ett år.

Fastställande av medlemsavgift för 94/95
Fastställdes medlemsavgiften för verksamhetsåret 95/96 oförändrat till 50 kr.

18.

Fastställande av vägavgift för 94/95
Fastställdes vägavgiften för verksamhetsåret 95/96 oförändrat
till 250 kr.

19.

Avslutning
Avslutades årsmötet. Den av Britt Norling uppdaterade medlemsförteckning delades ut.

9.

Revisionsberättelse
Föredrogs och godkändes revisionsberättelsen.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret
1994/1995.

11.

12.

13.

14.

mindre bilar. Hans driver den kontakten vidare. Nuvarande
källsortering vid Ljusterö torg gäller färgat och ofärgat glas,
papper, och enligt kommunen, troligen senare även plast och
plåt.

Vägfrågor
Informerades om att de gamla kartorna som flera av oss har,
inte stämmer med vad som nu är fastställt. En omläggging av
vägen för att få den mer lättunderhållen är därför inte så lätt
genomförbar som man först skulle kunna tro. Beslöts att
beställa två omgångar av grus betående av 1/2 lass grovt grus
och 1/2 lass finare grus, samt en avhyvling av långa raksträckan och backen.
Sophämtningsfrågor
Den nuvarande entreprenören har 18 år kvar på avtalet med
kommunen! Och i det avtalet står inget om att bilarna skall
anpassas till vägens beskaffenhet! Hans Brindfors nämnde att
kommunen återigen skall ta upp frågan om att använda

Tomtägareföreningen

Östra Lagnö 133

Närvarolista för årsmöte 94-09-03
Närvaro vid ordinarie årsmöte med Tomtägareföreningen Östra
Lagnö 133 Lördagen den 3 september 1994 kl 1100, hemma hos
Anita och Bo Holm, Östra Lagnö 148.
Inga, Berit & Harriet Pagfors

1:65

Bertil Netsmar

1:54

Olle & Catharina Höglander

1:51

Karl & Sven Sverkersson

1:76

Gunilla Skoot

1:66

Barbro Hallström Bonnevier

1:49

Kjell Nilsson

1:67

Göran & Elna Hammarberg

1:53

András, Monica & Anna Agoston

1:62

Maire & Mia Mäkinen

1:59

Bo Holm, Anita Axelsson-Holm

1:48

Kurt Norling

1:58

Harald Brandt

1:57

