
Protokoll årsmöte i Rumme tomtägareförening 2019 

Datum: söndag 16:e juni 2019 
Tid: kl 1000 
Plats: Muskö Missionshus, Hammarvägen 14 

Dagordning 

§ Ärende 

1. Val av ordförande 

Sittande ordförande valdes. 

Ordförande utlyste en tyst minut för att hedra minnet av Åke Åhlen. 

2. Fastställande av dagordning 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Mötet godkände dagordningen. 

Ordförande bad medlemmarna inkomma med övriga frågor så vi i början av mötet 

vet omfattningen av frågor. Två övriga frågor inkom. Åke Reichard anmälde en fråga 

om Slipskjulet och Tommy Larsson anmälde en fråga om vägbeteckningar. 

3. Justering av röstlängd 

Mötets röstberättigande är 25. 

Frida Gustafsson och Sonja Uppman var ej närvarande men hade givit fullmakter till 

llona Orgmetz för röstning om fotbollsplanen. 

27 röstar om vilka förslag som vi vill utreda närmare för fotbollsplanen. 

4. Mötets stadgeenliga utlysande 

Mötet anses vara korrekt utlyst. 
' 
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5. Val av två justeringsmän, vilka jämväl skola tjänstgöra som 
valkontrollanter/rösträknare 

Mötet valde Joachim Forsgren och Johan Bergström till justeringsmän. 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse 

Sekreteraren läste upp förvaltningsberättelsen. 

En korrigering skall göras, under medlemmar i Lek- och bollplansgruppen stod det 
felaktigt att Olof Ryding var med. Det ska vara Erik Ryding. Detta justeras i 
förvaltningsberättelsen och läggs ut tillsammans med årsmöteshandlingarna. 

Ulla Åhlen läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Kassör Eva Liljequist gick igenom resultat- och balansräkning för året. 
Föreningen har en ekonomi i balans. 

Mötet besluta att fastställa resultat- och balansräkning. 

Mötet önskade att få en tydligare redovisning om vad som finns under resp konto. 
Kassören ordnar detta och det läggs ut tillsammans med årsprotokollet. 
Nästa år tas det med i årsmöteshandlingarna. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna förordade ansvarsfrihet och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Fastställande av avgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Avgiftsförslaget godkändes. 

Styrelsen uppmärksammar dock på kommande utgifter av större art för bryggor och 

handpumpar. 

10. Val av styrelsemedlemmar Fastställande av dagordning 

Protokoll årsmöte i Rumme tomtägarförening 
Paee 2of 5 



a) Styrelseordförande Peter Haglund 

b) Kassör Eva Liljequist 

Sekreterare Hona Orgmetz 

Styrelseledamot Staffan Loden 

11. Val av revisorer jämte suppleanter 

- vald till 2020 

- omval till 2021 

-omval till 2021 

-vald till 2020 

Sittande revisorer, Ulla Åhlen och Lars Eden, blir omvalda. 

Sittande suppleanter, Joachim Forsgren och Birgitta Ahrenby, blir omvalda. 

Revisorssuppleanter sitter tills de ber styrelsen att få sluta och meddelar 

valberedningen. 

12. Val av speciella funktionärer 

Val av speciella funktionärer sker när dessa anmäler att de vill avgå. 

Ingen har anmält detta. 

13. Val av av nämnd om tre personer att förbereda val vid nästa årsmöte 

Mötet valde sittande, Tommy Larsson, Lena Reichard och Karin Reichard. 

14. Årsmötets eventuella instruktioner och/eller arbetsordning för styrelsen 

Mötet hade inga instruktioner till styrelsen. 

15. Styrelsens och/eller medlemmars förslag 

a) Motion om återställande av§ 2 i stadgarna 

Mötet röstade: 

Ändring av stadgarna: 6 
Ej ändring av stadgarna: 16 

Kommentar till detta är att styrelsen alltid ska ha samråd med eventuella 

skötselgrupper, ta skötselplaner i beaktande, ta in berörda grannars åsikter samt ha i 

uppgift att värna majoriteten av medlemmars bästa. Styrelsen har rätt att fatta beslut 

gällande trädfällning. 

b) Motion om meddelandeplikt 
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Mötet röstade: 
För förslaget: 2 

Ingen stadgeändring gällande meddelandeplikt. 
Dock höll mötet med om att det hör det till god ton att informera grannar vid 

försäljning. 

c) Styrelsens förslag om hur fortskrida med Trivsel råden 

Då styrelsens förslag på Trivsel råd väckte en del reaktioner beslutade sig styrelsen för 

att ej ha dem i nuvarande form. För att kunna fullfölja sitt uppdrag från tidigare 

årsmöte har styrelsen beaktat två saker. 
1. Feedback på Trivsel råden gäller formalia och ej trivsel 
2. Tydlig feedback har inkommit om att medlemmarna inte vill ha den här 

sortens frågor i dialog på mejl då många känner sig obekväma att göra sin 

åsikt hörd på detta sätt. 

Utifrån detta kommer styrelsen att gå ut i enkätform till medlemmarna för att ta reda 

på vilka frågor man vill ha med i ett dokument och vilka som är: 

1. Viktiga 
2. Medel viktiga 
3. Oviktiga 

Medlemmarna kommer också att få uttrycka om det det är något man vill 

ti I Iföra/kommentera. 
Styrelsen ser svaren men de kommer att sammanställas dessa så att resultatet blir ett 
förslag helt baserat på medlemmarnas sammanslagna svar och därav anonymt. 

d) Förslag om vägbom 

Mötet röstade: 
Avsluta frågan: 6 
Belysa frågan ytterligare: 19 

Karin Reichard och Joachim Forsgren ansvarar för att till nästkommande årsmöte ha 

samlat in information för att kunna belysa frågan mer i detalj. 

e) Elförsörjning Båthuset 

16 medlemmar röstade för bordläggning av frågan för vidare utredning. 
Mötets mening var att frågan behöver belysas ytterligare för att ett välgrundat beslut 

ska kunna fattas, bl a avseende ekonomiska aspekter. Styrelsen ansvarar för att 

frågan förs vidare. 
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f) Förslag fotbollsplanen 

De olika förslagen redovisades kort. Där efter blev det fika. 

Under fikat röstade medlemmarna på vilka 3 förslag som de gärna ser att vi ska gå 
vidare med för att se vad vi alternativt kan använda fotbollsplanen till. 
Sammanställning görs efter mötet och mejlas ut. 

16. Övriga frågor 

Slipskjulet 

Åke Reichard vill att vi använder Slipskjulet i stället för Båthuset till att förvara större 
och skrymmande saker. På så sätt blir det mindre rörigt i Båthuset. 
Mötet höll med om detta. 

Vägbeteckningar 

Tommy Larsson undrade var beteckningarna på våra vägar kom ifrån. Åker Reichard 
informerade att han tidigare tagit fram klassningen baserad på behov av underhåll 
inför upphandling. 

17. Avslutning 

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för ett bra möte samt för ett mycket 
bra verksamhetsår med stort engagemang och bidrag från medlemmarna. 
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