Alholmens ekonomiska tomtägareförening

Protokoll från årsmöte för Alholmens ekonomiska tomtägareförening 2021-06-19

1. Mötets öppnande, och val av mötesordförande
Styrelsens ordförande Anders Karlsson öppnade mötet. Beslutades att välja Mikael Kullberg
till mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
Beslutades att välja Susann Asplund Johansson till mötessekreterare.
3. Fastställande av dagordning
En övrig fråga anmäldes, sophantering. Beslutades att fastställa dagordningen med tillägg för
sophanteringsfrågan.
4. Fastställande av röstlängd; upprop
Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes, 38 tomter var representerade varav två
genom fullmakt. Hans Melander anslöt lite sent till mötet, årsmötet beslutade att lägga till
honom med två röster på röstlängden, dvs. 40 tomter vara representerade.
5. Mötets stadgeenliga utlysande
Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Beslutades att utse Rolf Andersson och Katarina Schyberg till justeringspersoner tillika
rösträknare.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse
Mötesordförande läste upp rubrikerna i förvaltningsberättelsen. Beslutades att lägga
förvaltningsberättelsen till handlingarna.
Johan Hilding läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrkte att årsmötet fastställer
resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
8. Fastställande av balansräkning jämte disponering av resultatet
Hans Melander redogjorde för ekonomin. Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning
jämte disponering av resultat, enligt revisorernas förslag.
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, enligt revisorernas förslag.
10. Fastställande av arvode för styrelse, revisorer samt övriga funktionärer
Beslutades om oförändrade arvoden.

11. Fastställande av årsavgifter och övriga avgifter år 2021, samt styrelsens förslag till
verksamhetsplan 2021
Beslutades att fastställa verksamhetsplanen och årsavgiften 2021 till 300 kr, arbetsavgift 650
kr (150 kr för höströjare, dvs. får tillbaka 500 kr), återanskaffningsfond 100 kr samt
grovsophämtningsavgift 200 kr, i enlighet med styrelsens förslag. Total medlemsavgift 2021
uppgår till 1 250 kr och total medlemsavgift för höströjare uppgår till 750 kr.
12. Val av styrelseordförande för ett år
Valberedningen föreslog omval av Anders Karlsson. Beslutades enligt valberedningens
förslag.
13. Val av styrelseledamöter (sekreterare och hamnkapten) för två år
Valberedningen föreslog omval av Susann Asplund Johansson som sekreterare och Hans
Thunholm som hamnkapten. Beslutades enligt valberedningens förslag.
14. Val av styrelsesuppleanter för ett år
Valberedningen föreslog omval av samtliga suppleanter; Björn Danell, Marie-Louise
Jakobsson och Anton Lind. Beslutades enligt valberedningens förslag.
15. Val av två revisorer samt suppleant för dessa för ett år
Valberedningen föreslog omval av Johan Hilding och Christer Ernemar och som suppleant
Madjid Behdjou. Beslutades enligt valberedningens förslag.
16. Val av valberedning
Beslutades om omval av Charlotta Hamrin Brohult, Björn Grunner och Ann-Christin
Ohlander till valberedning för ett år.
17. Övriga av styrelsen föranmälda frågor
Inga övriga av styrelsen föranmälda frågor.
18. Motioner till årsmötet
Inga motioner hade inkommit.
19. Rapport från festkommittén
På grund av Covid-19 arrangerade inte festkommittén några aktiviteter under förra året.
19a. Övrig fråga
Mötesordförande lade till en övrig fråga om sophantering, som hade anmälts under punkt 3.
Mötesordförande påpekade att några beslut inte kunde tas. Björn Danell berättade kort om
kommunens besök när det gäller sophanteringen. Han refererade till ny sop-anvisning som
tagits fram. Han framförde att medlemmarna bör tänka på att återvinna och därmed minska på
soporna. Kostnaden borde därmed sjunka och det är eventuellt möjligt att vi kan få
grovsophämtning. Klagomål från de som hämtar soporna hade kommit om att sopsäckarna är
tunga. Medlemmarna uppmanades anmäla till kommunen om man har tät kompost. Det kostar
inte något att anmäla (kompostbehållare införskaffar man själv). I diskussionen uppmanades

medlemmarna prata med varandra/grannar emellan, om vad som kastas och vad som
återvinns, och att vi har ny sop-anvisning.
20. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade mötet.
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