
Håtövikens Tomtägareförenings Årsmöte 2013-06-01  
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 1    Val av ordförande  
         Till mötesordförande valdes Karl-Johan Magnussom.  
§ 2     Fastställande av dagordning  
          Dagordningen fastställdes.  
§ 3     Justering av röstlängd  
          På mötet deltog 58 personer, varav 51 röstberättigade.  
§ 4     Årsmötets utlysande  
          Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst  
§ 5     Justeringsmän  
          Till justeringsmän valdes Rolf Carlestam och Klas Enz 
§ 6a    Styrelsens verksamhetsberättelse  

  Verksamhetsberättelsen godkändes.  
§ 6b    Revisorernas berättelse  

Mårten Hilding föredrog revisionsberättelsen för år 2012 och förordade styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.  

§ 7     Fastställande av resultat- och balansräkning 
          Mötet godkände resultat- och balansräkning  
§ 8     Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  
          Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret  2012.         
§ 9     Fastställande av budget och arvoden för 2013  
          Budget och arvoden för 2013 fastställdes 
§ 10   Fastställande av årsavgift, båtplatsavgift och skötselavgift 

Mötet godkände styrelsens förslag enligt följande:           
Föreningsverksamhet 400:-, Vägförening 900:- Skötselavgift  400:-,  
Bryggavgift se § 13, Fiskevårdsföreningen 75:- 

§  11   Fastställande av tidpunkt för inbetalning av avgifterna enligt § 10 i stadgarna. 
           Mötet beslutade att årsavgiften skall inbetalas senast den 30 juni 2013.  
§  12  Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning  
          Till styrelseledamöter valdes följande personer:   
Befattning  Namn   Mandattid  
Ordförande                       Hans  Andresen                                        2013 
Vice ordförande                  Lena Franzén  2012-2013   
Sekreterare                          Liselott Sivling  2013-2014 omval  
Kassör                        Alvi Lindroth   2013-2014 omval 
Intendent                             PG Hemborg   2012-2013   
Suppleant                            Göran Dahlén  2013 omval                  
   Linus Strandell  2013 nyval 
Revisorer                            Mårten Hilding   2013 omval  

                      Ted Johansson   2013 omval   
Valberedning                     Åke Carlestam   2013 omval  

                     Gun Karlberg   2013 omval  
 

 
§  13  Förslag till differentiering av båtplatserna 

Mötet röstade ja till styrelsens förslag vilket innebär en differentiering av 
båtplatsavgifterna. 700 kr för båtar över 6 m, båtar under 6 m som tidigare, 450 kr.  

 
 
 



§  14 Övriga frågor 
Valberedningen gav styrelsen i uppdrag att diskutera suppleanternas befattning, 
valberedningen anser att de bör bli ordinarie styrelsemedlemmar. 
Karl-Johan informerade om att en ny matrikel kommer att delas ut i brevlådorna under       
sommaren.  
Nya skyltar för Grannsamverkan är ett önskelmål. 
Peter Svärdh beviljades medel för reparation av bryggan. 
Styrelsen uppmanar alla som har en båtplats att rapportera in mått till respektive 
bryggchef. 
Karl-Johan Magnussom avtackades för sina 28 år som ordförande i föreningen med en 
korg med diverse och fick en lång varm applåd. Han har sedan 1985 lagt ner mycket 
tid och engagemang i föreningen som vi är mycket tacksamma över. 
 
Vid datorn 
 
 
Lena Franzén 
 
Justerare 
 
 
 
Rolf  Carlsson   Klas Enz 

(Av säkerhetsskäl bör e-brev inte innehålla namnteckningar.  
Originalprotokoll med namnteckningar finns hos styrelsen) 
 

Noteringar 
Arbetsdagar 2013 
Årets arbetsdagar infaller för pumpgrupperna 1, 3, 5 och 7 lördagen den 24 augusti och 
för pumpgrupperna 2, 4 och 6 lördagen den 5 oktober. 

Midsommaren 2013  
Midsommaraftonen 

Klockan 11 – Midsommarstången kläs. 
Alla ombeds att komma med blommor och hjälpa till. 

Klockan 15 – Dans, saft, lekar och bullar. 

Midsommardagen 

Klockan 14 – Familjetävling 

Medlemsmatrikeln 
Ny medlemsmatrikel kommer att delas ut under sommaren. 
Var och snäll och meddela alla ändringar som skett sedan den förra medlemsmatrikeln 
till Rolf Carlsson med e-post till rolf.carlsson@etanet.se eller lägg en lapp i hans 
brevlåda Håtö 816 / Västerängsvägen 19. 

Brevlådorna 

Ändring av brevlådornas placering kommer att ske under sommaren. Det innebär att de 
kommer att vara uppsatta i vägnummerordning, således ej i postlådenummerordning 
(allt enligt riksdagsbeslut år 2012). 


