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Protokoll vid årsmöte i Ihrevikens Tomtägareförening den 13:e juli 2013 vid Danspaviljongen.
1.

Förklarades årsmötet öppnat av styrelsens ordförande Annika Jansson.

2.

Val av ordförande för mötet. Sittande, Annika Jansson.

3.

Val av sekreterare för mötet. Sittande, Katarina Sjöblom.

4.

Valdes Tommy Kullman och Lars Wallentin till justeringsmän och rösträknare.

5.

Godkändes kallningsförfarandet.

6.

Godkändes dagordningen för mötet.

7.

Ordföranden föredrog kortfattat den utdelade Verksamhetsberättelsen för 2012/2013.

8.

Kassörens årsrapport presenterades av revisor Olof Nellgård.

9.

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Olof Nellgård.

10. Meddelades ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012/2013.
11. Omvaldes Annika Jansson till ordförande på 1 år (2014).
12. Omvaldes Micke Seid och Håkan Westerlund som ledamöter på 2 år (2015).
13. Omvaldes Christer Nilsson som revisor på 2 år (2015).
14. Omvaldes Tommy Kullman som revisorssuppleant på 2 år (2015).
15. Beslutades att årsavgiften för det kommande året skall vara oförändrade 200 kronor.
16. Beslutades att styrelsearvodet för det kommande året skall vara oförändrade 4000 kronor.
17. Förslag till nya stadgar: Ordföranden förklarade bakgrunden till förslaget om nya stadgar och i korthet skillnaden
mellan de olika förslagen A, B och C, samt hur valet var tänkt att gå till. Inlägg gjordes av några medlemmar
varvid det pläderades såväl för som emot samtliga förslag. Efter överläggning beslutades att röstning skulle
genomföras i två omgångar; i den första omgången röstning mellan förslag A och B (identiska bortsett från l §)
varefter det vinnande förslaget i nästa omgång skulle ställas emot förslag C (att stadgarna lämnas oförändrade).
Resultatet av den första omgången utföll med 20 röster för förslag A och 28 röster för förslag B. I den andra
omgången ﬁck förslag B 30 röster och förslag C 19 röster. Stadgeändring måste beslutas med 2/3 majoritet och
då detta inte var fallet med 53 röstberättigade medlemmar närvarande kvarstår således de nuvarande stadgama i
sin helhet i oförändrad version.
18. Förslag har inkommit från medlem om uppsättning av fotbollsmål på midsommarängen, vilket godkänts av
markägaren. Årsmötet beslutade att Tomtägareföreningen går vidare med förslaget om det kan genomföras till en
rimlig kostnad.
19. Mötet avslutades.
Ihreviken den 19 juli 2013
Annika Jansson, ordförande
Tommy Kullman, justeringsman

Katarina Sjöblom, sekreterare
Lars Wallentin, justeringsman

