Tomtägareföreningen

Ö st ra L ag n ö 1 3 3

Vid protokollet

Protokoll för årsmöte 96-09-01
Harald Brandt

Justeras

Justeras

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Tomtägareföreningen Östra
Lagnö 133 Söndagen den 1 september 1996 kl 1300, hemma hos Bo
och Anita Holm, Östra Lagnö 148. Närvarolista enligt separat bifogad
lista.

1.
Bo Holm

Catharina Höglander

Öppnande av mötet
Ordförande förklarade mötet öppnat.

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
med tillägg av Brandskydd under Övriga frågor.

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 Catharina Höglander att jämte ordförande justera
dagens protokoll.

7.
Foto: Åke Brandt. Surfare: Harald Brandt

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

8.

Kassarapport
Föredrogs kassarapporten vilken föranledde en viss diskussion
med anledning av det höga vägunderhållet. Framfördes att
intäkt och skulder borde ha redovisats bättre.
Enligt tidigare beslut får vägen ej köras med stora tunga
fordon. Förra året förklarade sig därför Brindfors vara villig att
stå för skador och återställande av vägen för tunga fordon i
samband med deras förestående nybyggnation. Motsvarande
intäkt härför framgår dock ej i kassarapporten. Ej heller
framgår att det krävs ytterligare ca 7-8 kkr för återställande av
vägen (främst fint kross). Sekreteraren presenterade ett stapeldiagram över de senaste tio årens vägavgifter och utgifter för
vägunderhåll.

9.

11.

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.

Övriga frågor: Brandskydd
Se bifogat information från Östra Lagnö byalag. Vad gäller
eventuellt bidrag från föreningen, så avvaktar vi med att ta
ställning till detta till nästa år.

17.

Fastställande av medlemsavgift för 96/97
Fastställdes medlemsavgiften för verksamhetsåret 96/97 oförändrat till 50 kr.

18.

Fastställande av vägavgift för 96/97
Fastställdes vägavgiften för verksamhetsåret 96/97 oförändrat
till 250 kr. (Nyberg betalar för sin hyresgäst och Olsson för sig,
medan Bernadsson ej betalar.)

Val av revisorsuppleant
Valdes Katharina Höglander till revisorsuppleant för en tid av
ett år.

Sophämtningsfrågor
Brindfors har fått ett papper från kommunen där det framgår
att de icke alls avser hämta sopor utefter vår väg. Källsortering
kommer att införas och förslag kommer att läggas innebärande
att obligatorisk avgift tas ut av samtliga, och att container sälls
upp på plats i samråd med ägare/föreningen. 17 gånger per år
skall det då hämtas. Bo skall dock utreda vad som gäller för
oss.

Val av ordförande och styrelsesuppleant
Valdes Bo Holm till ordförande för en tid av två år, och Anita
Axelsson-Holm till styrelsesuppleant för ett år.

12.

14.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret
1995/1996, efter att förändringar enligt punkt 9 genomförts.

Vägfrågor
Beslöts att utjämning skall ske vid nedfarten till Höglander,
Linder, Modig, och att grusning sker utanför Agoston för att
minska vattenproblem under våren. Vidare beslöts att det finkross som skall läggas ut, skall läggas ut uppifrån och ner för
att därmed säkerställa attt gruset inte “tar slut” när lastbilen når
övre delen.
En sandlåda med salt i (men utan grus) bör införskaffas.

Revisionsberättelse
Föredrogs revisionsberättelsen. Med anledning av förhållanden enligt punkt 8 ovan, innehåller revisionsberättelsen viss
kritik för oredovisade skulder och tillgångar, och att inget kostnadstak eller klar ambitionsnivå angivits. Ansvarsfrihet bör
dock beviljas efter att dessa saker rättats. Se bifogade justerade
kassarapport.
Muntligen har Brindfors sagt sig vara villig att betala ca hälften
av nu utlagda utgifter. Efter omröstning beslöts att styrelsen
skall föreslå Brindfors att stå för 10 kkr, samt att maximalt 10
kkr får åtgå till färdigställande av vägen.

10.

13.

19.

Avslutning
Avslutades årsmötet.

