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oll för årsmöte 98-09-05

 

inarie årsmöte med Tomtägareföreningen Östra

  

en 5:e september 1998 kl 13

 

00

 

, hemma hos Bo
a Lagnö 1

 

48

 

. Närvarolista enligt separat bifogad

 

ötet

 

klarade mötet öppnat.

 

de och sekreterare för mötet

 

 och Harald Brandt som ordförande respektive
årsmötet.

 

nliga utlysning

 

mötet vara stadgeenligt utlyst.

 

v föredragningslista

 

 av styrelsen föreslagna föredragningslistan.

 

otokoll från föregående årsmöte

 

anledde inga frågor eller kommentarer, varför
och lades till handlingarna.

 

6. Utseende av justeringsman att justera dagens protokoll

 

Valdes Olle Höglander att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

 

7. Verksamhetsberättelse

 

Föredrogs verksamhetsberättelsen. Den föranledde inga
or, varför den godkändes och lades till handlingarna. För-
ligande: sanden är till för allmänt bruk.

 

ssarapport

 

edrogs kassarapporten Den föranledde inga frågor, varför
 godkändes och lades till handlingarna.
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8. Ka
För
den

Bad/båtviken, augusti 1961. Ståendes på bryggan: Harald Brandt (eder nuvarande sekrete-
rare). Sittandes i båt: Ragnar Brandt (min bror) och hans kamrat. Roendes bakom Harald: 
Knut Brandt. Detta var naturligtvis innan det fanns någon bro till Östra Lagnö.
Tomtägareföreni

Protok

Protokoll fört vid ord
Lagnö 133 lördagen d
och Anita Holm, Östr
lista.

1. Öppnande av m
Ordförande för

2. Val av ordföran
Valdes Bo Holm
sekreterare för 

3. Mötets stadgee
Förklarades års

4. Fastställande a
Fastställdes den

5. Anmälan av pr
Protokollet för
det godkändes 

Bad/båtviken, juli 1961. Sittandes på bryggan: Knut Brandt (eder sekreterare Haralds far). 
Ståendes: Åke Brandt (min bror). Bryggan är Brandts dåvarande brygga innan den byggdes 
om. Eftersom vi köpte stället 1959 av Blomgren, så kallades bryggan följaktligt, i sann 
konservativ anda, naturligtvis för Blomgrens brygga.



             

or

 

 visade en fantastiskt fin skylt för vår väg: 

 

Hägg-

 

Olle frågar Kommunen precis var Häggströms Väg
 för skylt föreslås bli nedanför backen, eller där
anser att vägen börjar. Beslöts att vi helst bör ha
er Häggströms Väg som anger att vägen är privat.
ta Kurt med 500 kronor

merade om att det gått myror i badhusets tak. Myrr
 sprutats i springorna. Så småningom måste något
 göras.

en vid badhuset, så tar Bo kontakt med båtägare.

 

e av medlemsavgift för 98/99

 

medlemsavgiften för verksamhetsåret 98/99 oför-
 kr.

 

e av vägavgift för 98/99

 

vägavgiften för verksamhetsåret 98/99 oförändrat

  

rsmötet.

 

Vid protokollet

   
9. Revisionsberättelse
Föredrogs Revisionsberättelsen. En utebliven årsavgift bör i
kassarapporten tas upp som en fordran. Vidare bör, med tanke
på kassans storlek, antingen årsavgiften sänkas, eller ända-
målet med kassan specificeras.

Framfördes att kassan kan behövas för oförutsedda vägutgifter,
men att den även skulle kunna komma behövas för andra
ändamål än vägförbättringar. Höglander framförde ett förslag
om att man borde separera kassan i dels en som härstammar
från vägavgifter och dels en som härstammar från förenings-
avgifter. Någon enighet om någon sådan uppdelning kunde
dock ej nås; se vidare vägfrågor. Revisionsberättelsen god-
kändes.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret
1997/1998.

11. Val av sekreterare, kassör och styrelsesuppleant
Valdes Bo Holm till ordförande för en tid av två år. Valdes
Anita Axelsson-Holm till styrelsesuppleant för ett år. Kjell och
Harald annonserade att de nästa år kommer att avgå.

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

15. Övriga fråg
Kurt Norling
ströms Väg. 
börjar. Plats
kommunen 
en skylt und
Beslöts ersät

Harald infor
har hjälpligt
mer radikalt

Ang båtplats

16. Fastställand
Fastställdes 
ändrat till 50

17. Fastställand
Fastställdes 
till 250 kr.)

18. Avslutning
Avslutades å
13. Vägfrågor
Diskuterades vägfrågor, delvis med anledning av den kritik
och det förslag som framfördes i revisionsberättelsen. Med
tanke på att det i praktiken är föreningen som betalar även den
del av vägunderhållet som nyttjas av boende/ägare vilka inte
brukar bidra med vägavgifter (eller bara delvis bidrar), beslu-

Harald Brandt

Justeras Justeras

lm Olle Höglander
tades att Bo tar kontakt med Tore Österman, Nyberg, Olsson,
Bernhardsson, för att komma fram till en rättvis lösning.

14. 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. 

Bo Ho


