
Protokoll årsstämma Håtövikens Tomtägarförening
2020
Datum och tid: 30 maj 2020 klockan 13.00
Plats: Håtövikens midsommaräng

§ 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Till mötesordförande valdes Mårten Hilding och till mötessekreterare valdes
Barbro Ahl.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 3 Fastställande av röstlängd
Stämman fastställde röstlängden till 25 närvarande samt två fullmakter.

§ 4 Fråga om mötet är behörigt utlyst.
Stämman ansåg sig behörigt utlyst.

§ 5 Val av två justeringsmän, vilka också utses till rösträknare.
Stämman valde Peter Voltaire och Agnetha Andresen till justeringsmän och
tillika rösträknare.

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning.
Förvaltningsberättelsen redovisades av ordförande Hans Andresen.
Resultat och balansräkning redovisades av ordförande Hans Andresen.
Stämmodeltagarna gavs tillfälle att ställa frågor. Stämman beslutade att
matrikel skall skickas till medlemmarna. De medlemmar som inte vill vara
med i matrikeln måste anmäla detta till styrelsen. Dokumenten lades till
handlingarna.

§ 7 Revisors berättelse
Revisionsberättelsen redovisades och revisorn beviljade styrelsen
ansvarsfrihet.

§ 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat.
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras till ny räkning.
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. Stämman
beslutade i enighet med styrelsens förslag att balansera resultatet i ny
räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§ 10 Fastställande av arvoden, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.
Styrelsen föreslår att arvoden skall vara 5700 kr enligt budget 2020.
Stämman beslutade att styrelsen skall erhålla 5700 att fritt fördela inom
styrelsen.



§ 11 Fastställande av årsavgifter och extra avgifter, enligt förslag i kallelsen till
årsmötet.

Fastställande av års-, båt- och skötselavgift
Styrelsens förslag
Medlemsavgift 400 kr
Vägavgift 1 000 kr
Bryggavgift 200 kr (gäller samtliga 67 fastigheter)
Båtavgift 500 kr/1000 kr (liten båt/stor båt bredare än 2m)
Fiskevårdsavgift 85 kr
Skötselavgift 800 kr

Några medlemmar har påpekat för styrelsen om att återbetalningen av
skötselavgift med 400 kr vid deltagande missgynnar de som inte har möjlighet
att delta på arbetsdagen. Dessutom om återbetalningsprincipen ska
användas måste föreningen betala in arbetsgivaravgifter. Styrelsen föreslår
därför att slopa återbetalning from 2020 till de som deltar på arbetsdagarna.
Styrelsen hoppas ändå på fortsatt stor uppställningen på våra arbetsdagar.
Fungerar inte detta måste vi ta in entreprenörer och därmed tvingas höja
skötselavgifterna.

Stämman beslutade att ta bort skötselavgiften och öka medlemsavgiften till
1000 kr i övrigt enligt styrelsens förslag.

§ 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
Styrelsens förslag 2020-06-30.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 13 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor,
revisorssuppleant och valberedning.

Stämman beslutade att välja följande styrelse i enlighet med valberedningens
förslag:
Hans Andresen, ordförande valdes på 1 år
Lena Franzen, styrelseledamot valdes på 2 år
Bertil Strandell, styrelseledamot valdes på 2 år
Gunnar Brobert, suppleant valdes på 1 år
Kenneth Ehn, suppleantvaldes på 1 år
Mårten Hilding revisor valdes på 1 år.
Bo Österberg, revisorssuppleant valdes på 2 år

Till valberedning utsågs
Mats Björkman, sammankallande
Lennart Blom
Sigrid Schuman.
Dessa valdes enhälligt av stämman på 1 år.

§ 14  Beslut med anledning av inlämnade motioner med tydliga yrkanden till
årsstämman 2020 med Håtövikens Tomtägareförening..



Motion nr 1
Motion från Leif Wretman
Gäller egentligen vägföreningen men vore bra om det kom en påtryckning
från vår förening om att få vägbeläggningen på till/från området med oljegrus
då det i längden blir ekonomiskt fördelaktigt när det är så stor trafik på
området.

Styrelsen föreslår avslag av motionen med följande motivering: Enligt
Vägföreningens vägchef är oljegrus på områdets vägar skjutet på framtiden
då Håtövägen är i för dåligt skick och måste åtgärdas innan någon
beläggning på våra vägar kan ske. Vägföreningen har därför skjutit planerna
på oljegrus till framtiden.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion nr 2
Motion från Mats Björkman
Bakgrund
Den upplevda vattenkvaliteten på vattnet inne i Håtöviken har över tiden
försämrats, trots att vi installerat kommunalt avlopp inom området vilket
sannolikt minskat försurningen i viken. Min bedömning är att
vattencirkulationen sannolikt är dålig då det är grunt vid inloppet till Håtöviken
samt att det även är grunt i inloppet mellan Sundholmen och
Lermarsområdet.

Förslag
Jag föreslår att styrelsen låter undersöka om det går att öka
vattencirkulationen genom att anlita en konsult med inriktning på
vattenmiljö/vattencirkulation. En möjlig lösning skulle kunna vara att sten/berg
vid inloppen sprängs och transporteras bort.

Styrelsen föreslår avslag av motionen med följande motivering: Förslaget
kommer att kräva samordning mellan Håtö:s olika föreningar. I dagsläget  är
detta arbete för omfattande för vår styrelse. Önskar motionären eller någon
annan inom tomtägarföreningen driva ärendet vidare inom rimliga kostnader
är styrelsen villig att omvärdera förslaget.

Stämman beslutade att avslå motionen.

§ 15 Övriga frågor

Följande övriga frågor togs upp på stämman.

En önskan från stämman om att matrikeln skall skickas ut till samtliga
medlemmar. Stämman önskade att styrelsen skulle undersöka med
Datainspektionen om detta är lagligt.

Stämman önskar en beskrivning från styrelsen på hur man laddar ner och
använder Coyards.

En pump behöver målas om, föreningen ersätter kostnad för målarfärg.



En död björk, som står nära en ledning, behöver tas ner, styrelsen kontaktar
Vattenfall.

Mårten Hilding önskar en åtgärdsplan på kvarvarande skogsröjning.

Stämman önskade slutligen att hemsidan uppdateras.

§ 16  Mötets avslutande.

Stämmoordförande förklarade stämman avslutad.

Stämmoordförande Protokollförare

Mårten Hilding Barbro Ahl

Justeras:




