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Styrelsen för Håtövikens Tomtägareförening ideell förening får härmed avge verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2019-01-01  --- 2019-12-31.

1. Fakta

- Antalet betalande medlemmar i tomtägarföreningen är oförändrat 67 st

Styrelsen sedan 2019-06-01:
Befattning Namn Mandattid
Ordförande Hans Andresen 2019
Vice ordförande Lena Franzén 2018-2019
Sekreterare Barbro Ahl 2019-2020
Kassör Liselotte Voltaire 2019-2020
Ledamot Patric Öhman 2019-2020
Suppleant Bertil Strandell 2019
Suppleant Gunnar Brobert 2019
Revisorer Mårten Hilding 2019
Revisorssuppleant Bo Österberg 2019

Valberedning Gun Karlberg (sammank.) 2019
Mats Björkman 2019
Åke Hedberg 2019

Förningens firma är tecknad av
Hans Andresen
Liselottie Voltaire
Lena Franzén
(Två i förening)

Bryggchefer har varit
Fredrik Sandgren - Telefonbryggan
Johannes Franzén – Långhalsbryggan
Peter Svärd - Västerängsbryggan

2. Styrelsens berättelse

- Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året och ett antal informella.

Skog
2019 startade med stormen Alfrida som blåste ner ca 300 träd på området. Under februari
kontrakterade vi Stora Enso för att röja upp alla vindfällen. Vi var tvungna att göra några mindre
akuta röjningar under tiden vi väntade på Stora Enso som äntligen dök upp den 11 december trots
flera påstötningar. Röjningen tog ca två dagar och skogsmaskinerna ställde till med djupa spår i
terrängen samt på Bylevägen. Det blev ett upplag med stock utmed Bylevägen och detta hämtades i
början på 2020.
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Ängarna
Slåtter- Styrelsen hade en genomgång av skötselplanen och dess områden med Lennart Granberg
inför slåtter av ängarna. Slåtter skedde under andra halvan av juli och utfördes i princip helt enligt
plan. Det gick dock inte till att börja med komma över diket med traktor till ängen vid Bylevägen men
blev småningom slaget även där.

Vass
Normalt brukar vi samköra vassröjning med Håtö Tomtägareförening men detta fungerade inte i år
och det blev därför ingen större vassröjning. Styrelsen hade till arbetsdagen i oktober införskaffat 2 st
vasskrattor som vi använde till vassen vid Telefonbadet.

Jakt
Tre rådjur sköts under 2019 och totalt 14 st vildsvin enligt uppgift på hela Håtöområdet.
Föreningen har sponsrat Lelle Granberg med en åtel för vildsvinsjakt.

Arbetsdagar
Två arbetsdagar var planerade.
Dag ett med gemensam röjning i skogen men ställdes in eftersom Stora Enso ej dykt upp som lovat.
Dag två med Röjning skedde utmed vattnet, Telefonbadet, Bylevägen, udden vid Stora bryggan.
Blev lite högar kvar som vi måste elda/ta bort senare. Väldigt bra uppslutning på arbetsdagen.

Bryggor
Den gamla Telefonbryggan ersattes av en ny L-brygga och nya flottörer. Gamla bryggan gick inte att
återanvända till Barnbadet som det var tänkt och fraktades därför bort. Kvarstår eventuellt att
komplettera Telefonbryggan med ett par flottörer.
På Västerängsbryggan har vi kompletterat med en ny badstege.
På Långhalsbryggan är det bytt 85 m kätting, schackel, bryggfjädrar och 2 st 700 kg:s betongankare.
Bryggan vid Barnbadet togs bort då den var sönderrostad och måste ersättas.

Övrigt
Styrelsen har upprättat ett nytt register över samtliga lagfarna ägare inom Håtövikens
Tomtägareförening men avstår från att skicka ut ny medlemsmatrikel pga GDPR.
16 st brevlådor byttes eftersom stormen blåste sönder locken.
Nytt bokföringsprogram från Nordea är införskaffat.
2 st lådor för leksaker på badplatser är införskaffade samt ett kombibord och soffa till Udden.
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3. Räkenskapsåret

Överskottet från 2019 täcker den budgeterade förlusten (-8 885kr), beror på att vi i år 2020 får de förväntade kostnaderna
för skogsarbeten som inte utfördes 2019.

Resultatrapport   Räkenskapsår 2019 samt Budget 2020
Totalt 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020

Intäkter
3010 Medlemsavgift 26 800,00 26 800,00 26 400,00 26 800,00
3020 Båtplatsavgift 500kr/båt + tillägg stor 25 000,00 30 000,00 26 500,00 30 000,00
3021 Båtplatsavgift fast 200 kr/fastighet 113 900,00 13 400,00 13 200,00 13 400,00
3030 Avgifter skötsel ängar o skog 35 200,00 32 505,00 35 000,00 53 600,00

3040 Vägföreningen 67 000,00 67 000,00 66 000,00 67 000,00
3050 Fiskeföreningen 5 695,00 5 695,00 5 610,00 5 695,00

Övrigt extra deb 1000/fastighet 0,00 0,00 66 000,00 0,00
Summa intäkter 273 595,00 175 400,00 238 710,00 196 495,00

Direkta kostnader
4030 Kostnad skötsel ängar o vass -28 950,00 -15 850,00 -29 775,00 -33 000,00
4031 Kostnad skötsel skog -53 687,50 -15 850,00 -6 794,00 -45 000,00
4020 Bryggkostnader -62 194,00 -43 300,00 -189 586,10 -20 000,00
4040 Avgift till Håtö vägförening -67 000,00 -67 000,00 -67 000,00 -67 000,00
4050 Avgift till Håtö fiskeförening -5 695,00 -5 700,00 -6 030,00 -6 030,00

Övriga kostnader enl spec nedan -38 462,50 -27 700,00 -31 742,65 -34 350,00
Summa direkta kostnader -255 989,00 -175 400,00 -330 927,75 -205 380,00
7831 Avskrivning inventarier -2,00
8710 Extraordinära intäkter 24,00

RESULTAT 17 606,00 0,00 -92 195,75 -8 885,00

Specifikation övriga kostnader
6270 Midsommarfest o jubileum -5 159,00 -4 000,00 -4 294,00 -5 000,00
6280 Diverse -15 760,00 -4 000,00 -17 530,25 -10 150,00

Porto -50,00 0,00
6260 Möten, städdagar -2 145,00 -2 500,00 -2 700,40 -3 000,00
6410 Styrelsearvoden -3 350,00 -3 050,00 -6 450,00 -3 500,00
6411 Övriga arvoden -3 000,00 -3 240,00 0,00 -2 200,00
6570 Bankkostnader -760,50 -860,00 -768,00 -1 500,00

Övriga driftskostnader 0,00 -1 000,00 0,00 0,00
7371 Milersättning ej skattepl. -8 288,00 -9 000,00 0,00 -9 000,00
Summa övriga kostnader -38 462,50 -27 700,00 -31 742,65 -34 350,00

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Noter
3010 Medlemsavgift  400 kr
3020 Båtplatsavgifter för båt 500kr + tillägg för större båt 500:-
3021 Bryggavgift 200 kr / fastighet
3030 Skötselavgifter ingår med 800 kr varav 400 kr återfås vid närvaro på arbetsdag
4020 Bryggkostnader avser ny brygga, samt bojar Långhlsbryggan mm
6280 Soffbord, styrelsemiddag

Håtövikens Tomtägarförenng
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      Håtövikens Tomtägarförening
      Balansrapport   Räkenskapsår 2019

TILLGÅNGAR 31-dec-18 Förändring 31-dec-19

Omsättningstillgångar
1920 Postgiro 167 538 -82 648 84 890
Summa omsättningtillgångar 167 538 -82 648 84 890

Anläggningstillgångar
1220 Inventarier / bojflotte 10 001 0 10 001
1221 Anläggningar 1 0 1
1229 Ack. avskrivn. 10 000 2 10 002
Summa anläggningstillgångar 2 -2 0

SUMMA TILLGÅNGAR 167 540 -82 650 84 890

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
2890 Övr kortfristiga skulder -24,00 -9 546,00 -9 570,00
Summa kortfristiga skulder -24,00 -9 546,00 -9 570,00

Eget kapital
2091 Balanserad vinst/förlust -149 910,05 17 606,00 -167 516,05
2099 Redovisat resultat -17 606,00 -109 801,75 92 195,75
Summa eget kapital -167 516,05 -92 195,75 -75 320,30

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -167 540 -84 890
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Norrtälje ____________________________________

____________________________
Hans Andresen Ordförande

____________________________
Lena Franzén Vice ordförande

____________________________
Liselotte Voltaire Kassör

____________________________
Barbro Löfvenberg Ahl Sekreterare

____________________________
Patrik Öhman Ledamot

____________________________
Bertil Strandell Suppleant

____________________________
Gunnar Brobert Suppleant

Underskrivet dokument läggs ej ut på hemsida av säkerhetsskäl
Underskrivet original finns i Ordförandepärm för den som vill se
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KALLELSE
till årsmöte 2020 för

Håtövikens Tomtägareförening

Orgnr 814400-3756

Medlemmar i Håtövikens Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie
stämma 2020.

Tid: Lördagen den 30 maj 2020 kl 13.00
Direkt efter Tomtägareföreningens stämma sker
VA samfällighetens stämma.

Plats: Med anledning av pågående Coronaläge planerar vi att
genomföra årsmötet på midsommarängen. Styrelsen
kommer inte bjuda på fika eller tillhandahålla stolar. Ta
gärna med eget fika och stol. Tänk på att hålla avstånd
under stämman. I skrivande stund gäller folksamling om
max 50 personer.

Förändras läget återkommer styrelsen med
ytterligare information via hemsidan och mejl.

Bilagor:

1) Verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning
per 31 december 2019 samt budget 2020

2) Dagordning
3) Fullmakt
4) Valberedningens förslag
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Bilaga 2

DAGORDNING
§ 1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Fastställande av röstlängd

§ 4 Fråga om mötet är behörigen utlyst.

§ 5 Val av två justeringsmän, vilka också utses till rösträknare.

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultaträkning och
balansräkning.

§ 7 Revisors berättelse

§ 8 Fastställande av balansräkning och disponering av årets resultat.
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras till ny räkning.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§ 10 Fastställande av arvoden, enligt förslag i kallelsen till årsmötet.
Styrelsen föreslår att arvoden skall vara 5700 kr att fördela inom sig.

§ 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.

§ 12 Fastställande av senaste datum för betalning av beslutade avgifter.
Styrelsens förslag 2019-06-30

§ 13 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor,
revisorssuppleant och valberedning.
Valberedningens förslag enligt bilaga 4
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Nuvarande styrelse:
Befattning Namn Mandattid
Ordförande Hans Andresen 2019 Omval
Vice ordförande Lena Franzén 2018-2019  Omval
Sekreterare Barbro Ahl 2019-2020
Kassör Liselotte Voltaire 2019-2020
Ledamot Patric Öhman 2019 Avgår-Nyval på två år
Suppleant Bertil Strandell 2019 Omval
Suppleant Gunnar Brobert 2019 Omval
Revisorer Mårten Hilding 2019 Omval
Revisorssuppleant Bo Österberg 2019 Omval

Valberedning Gun Karlberg (sammank.) 2019 Avgår-Nyval på ett år
Mats Björkman 2019 Omval
Åke Hedberg 2019 Omval

§ 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.

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 tomtägareföreningen driva ärendet vidare inom rimliga kostnader
är styrelsen villiga att omvärdera förslaget.
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§ 15 Övriga frågor
På årsmötet 2019 beslutades att en ny matrikel innehållande samtliga lagfarna
ägare i Håtövikens Tomtägareföreng skulle sändas ut av styrelsen till alla
medlemmar. Styrelsen har tagit fram ett sådant register baserat på
Lantmäteriets uppgifter samt inhämtade uppgifter från medlemmarna.
Styrelsen kommer däremot i enighet med Datainspektionens GDPR inte att
sända ut detta register till någon medlem.

Kontaktuppgifterna i registret omfattar tomtnummer, namn mejladress samt
i vissa fall telefonnummer. Registret finns endast tillgänglig för styrelsen och i
form av en lösenordskyddad fil.

§ 16 Mötets avslutande.
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Bilaga 3

HÅTÖVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020-05-30

Om du inte själv i egenskap av fastighetsägare kan närvara på stämman lördagen den 30 maj 2020,
men ändå vill göra din röst hörd fyll i nedanstående fullmakt och se till att den blir inlämnad till
någon i styrelsen eller senast på mötet.

Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud, som själv är medlem av
föreningen eller genom familjemedlem. Fullmakt behöver ej vara bevittnad. Ingen får på grund av
fullmakt rösta för mer än en (1) frånvarande medlem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas

________________________________________________________________
att vid ordinarie föreningsstämma med Håtövikens Tomtägareförening lördagen den 30 maj
företräda mig

_________________________________________ den _________ 2020

Håtö fastighet nr ___:__________

_______________________________________________________________
Fastighetsägarens namnteckning
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Bilaga 4

Valberedningens förslag till Håtövikens tomtägareförenings årsstämma 2020

Ordförande, väljes på 1 år:
Hans Andresen

Styrelseledamöter, väljes på 2 år:
Lena Franzén
Bertil Strandell

Suppleanter till styrelsen, väljes på 1 år:
Gunnar Brobert
Kenneth Ehn

Revisor, väljes på 2 år:
Mårten Hilding

Revisorssuppleant, väljes på 2 år:
Bo Österberg

Håtöviken den 3 maj 2020
Gun Karlberg, sammankallande valberedningen



Protokoll årsstämma Håtövikens Tomtägarförening 
2020 
Datum och tid: 30 maj 2020 klockan 13.00 
Plats: Håtövikens midsommaräng 
Närvarande: Bil 1 
 
§ 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. 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. 
 Valberedningens förslag  
   

Nuvarande styrelse:  
Befattning   Namn    Mandattid  
Ordförande   Hans Andresen  2019 Omval 
Vice ordförande  Lena Franzén   2018-2019  Omval 
Sekreterare   Barbro Ahl   2019-2020  
Kassör   Liselotte Voltaire  2019-2020  
Ledamot   Patric Öhman 2019 Avgår-Nyval på två år 
Suppleant  Bertil Strandell  2019 Omval 
Suppleant  Gunnar Brobert 2019 Omval 
Revisorer   Mårten Hilding  2019 Omval 
Revisorssuppleant Bo Österberg 2019 Omval 

 
Valberedning  Gun Karlberg (sammank.) 2019  Avgår-Nyval på ett år 

 Mats Björkman 2019 Omval 
 Åke Hedberg  2019 Omval 
 

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två 
suppleanter enligt ovan. 

  
Hans Andresen, ordförande valdes på 1 år 
Lena Franzen, vice ordförande valdes på 2 år 
Barbro Ahl, sekreterare  
Liselotte Voltaire, kassör 
Bertil Strandell, ledamot valdes på 2 år 



Kenneth Ehn, suppleantvaldes på 1 år 
Gunnar Brobert, suppleant valdes på 1 år 

 
Bo Österberg, revisorssuppleant valdes på 2 år 
Mårten Hilding revisor valdes på 1 år. 

 
Dessa valdes enhälligt av stämman.  

 
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: 

 

 Peter Voltaire     Agnetha Andresen 

 

 

 

Av säkerhetsskäl läggs inte dokument med namnteckningar ut på Internet. 
Underskrivet original återfinns hos styrelsen. 
 


