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. Närvarolista enligt separat bifogad lista.

 

 mötet

 

förklarade mötet öppnat—föreningen firar därmed sitt
! Dagen till ära bjöd föreningen på utsökt smörgås-

och kaffe. Vi hälsade de nya medlemmarna Jerry &
te Hakefjäll (efterträdare till Netsmar) samt Johan &
 (efterträdare till Linder, fast tillträdesdagen är först på
t välkomna.

 

ande och sekreterare för mötet

 

lm och Harald Brandt till ordförande respektive sekre-
ötet.

 

eenliga utlysning

 

rsmötet vara stadgeenligt utlyst.

 

 av föredragningslista

 

en av styrelsen föreslagna föredragningslistan.

 

rotokoll från föregående årsmöte

 

ra årets diskussion (punkt 9) om en eventuell vägför-
ening, konstaterades att en eventuell ombildning till en vägförening
skulle medföra betydligt fler olägenheter än eventuella fördelar,
varför vi ej har anledning att gå vidare med den frågan. Protokollet
föranledde inga övriga kommentarer, varför det godkändes och lades
till handlingarna.

 

6. Utseende av justeringsman att justera dagens protokoll

 

es Kurt Norling att jämte ordförande justera dagens protokoll.

 

ksamhetsberättelse

 

edrogs verksamhetsberättelsen. Den föranledde inga frågor,
ör den godkändes och lades till handlingarna.
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Vald

7. Ver
För
varf

Fler bilder och årsmötesprotokoll från 1994 och framåt kan ses på:
http://www.algonet.se/~heb/lagno/tomtforening.html

Kapten Segersten 1960. Det var med honom vi åkte ut till Östra Lagnö, ty någon bro fanns 
ej då. Det är efter honom som grynnan norr om Vikstenarna heter “Segerstens Grynna”. 
Han dog 1962. Foto: Karin Brandt.
Tomtägareföre

Proto

Protokoll fört vid or
133 söndagen den 2
Holm, Östra Lagnö 

1. Öppnande av
Ordföranden 
50-årsjubileum
tårta, öl, vin 
Anne-Charlot
Kristina Holm
torsdag) varm

2. Val av ordför
Valdes Bo Ho
terare för årsm

3. Mötets stadg
Förklarades å

4. Fastställande
Fastställdes d

5. Anmälan av p
Angående för

Bad/båtviken 1961. Föraren av badringen: eder sekreterare Harald Brandt. Beskyddaren i 
röd baddräkt: Min syster Elisabets kamrat Birgit. Viken ser ut precis som idag, fast vatten-
ståndet är idag nästan två decimeter lägre pga landhöjningen. Detta var före bron byggdes 
och den därmed följande urbaniseringen av Östra Lagnö. Många båtar drogs helt naturligt 
upp vid stranden, och det bekom inte badringsföraren det allra minsta. Foto: Karin Brandt.



              

dostsida uppskattas. Gräs kommer efterhand då man
ågra gånger varje år.

 

eningens gemensamma intressen

 

rämsta uppgift de senaste åren har varit vägunderhållet.
a kan dock även tänkas ha andra intressen som enligt
all främjas av föreningen. Föreningens dokument är
vad gäller vilka rättigheter som gäller för området.
s, med reservation från Höglander, att föreningen, för
p till maximalt tiotusen kronor, skall låta klargöra vilka
 gäller enligt avstyckningsplanen. Detta utifrån under-

 av en kommitté bestående av Andras Agoston, Kjell
erry Hakefjäll.

 

r

 

12 gäller även då man skall larma byns brandsläckar-
er den vanliga brandkåren.

 

 av medlemsavgift för 99/00

 

edlemsavgiften för verksamhetsåret 99/00 oförändrat

 

 av vägavgift för 99/00

 

ningen genomsnittligt inte gör av med 250 kr/medlem
g Brandt en sänkning av avgiften. Mötet beslöt ändock

t fastställda vägavgiften för verksamhetsåret 99/00 till
mtida vintrar.

      
8. Kassarapport
Föredrogs kassarapporten Den föranledde inga frågor, förutom två
uteblivna årsavgifter (se nästa punkt), varför den godkändes och
lades till handlingarna.

9. Revisionsberättelse
Föredrogs Revisionsberättelsen. Anmärktes att föreningens ford-
ringar om två årsavgifter, som trots påminnelser ej betalats in, bör
bokföras i åtminstone två år innan fordringen efterskänkes, och ved-
erbörande tomtägare namnges i protokollet. Dödsbon kan undanta-
gas från den regeln. Med anledning av anmärkningen beslöts att
Johan Holm kontaktar Linder angående den uteblivna årsavgiften,
medan vår fordran på Netsmars dödsbo efterskänkes. Revisionsbe-
rättelsen godkändes.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998/1999.

11. Val av sekreterare, kassör och styrelsesuppleant
Då både Kjell och Harald förra året annonserade att de har suttit
länge nog och avser att avgå, har styrelsen sökt övertala några med-
lemmar, men ej lyckats. Om föreningen skall fortleva kommer det
vara nödvändigt att se till att styrelseuppdrag är något som naturligt
får cirkulera bland alla medlemmarna, således även bland dem som
normalt ej brukar närvara vid årsmötena. Ett spritt engagemang är
även bra för trivseln i området. Som en temporär lösning, valdes Olle
Höglander till kassör för en tid om maximalt två år, medan Harald
Brandt omvaldes för en tid om endast ett år. Valdes Jerry Hakefjäll till

badbergets sy
slår med lie n

15. Fråga om för
Föreningens f
Medlemmarn
stadgarna sk
dock oklara 
Därför beslöt
en kostnad up
rättigheter som
lag framtagna
Nilsson och J

16. Övriga frågo
Larmnumret 1
nätverk, utöv

17. Fastställande
Fastställdes m
till 50 kr.

18. Fastställande
Eftersom före
och år, föreslo
att oförändra
250 kr för fra

19. Avslutning

styrelsesuppleant för ett år.

12. Val revisorsuppleant
Omvaldes Andras Agoston till revisor för en tid av två år.
Valdes Kjell till revisorsuppleant för en tid av ett år.

13. Vägfrågor
Den i förra protokollet omtalade fina vägskylten har satts upp.
Beslöts att hyvla backen, och att senare ordentligt låta dika backens

Avslutades årsmötet.

Vid protokollet

Harald Brandt

ras Justeras

lm Kurt Norling
västra sida för att undvika att regn gräver fåror i backen och även
orsakar mycket is vintertid.

14. Städ och röjningsfrågor
Alla 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. Den av Brandt skapade sjöängen vid

Juste

Bo Ho


