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Protokoll årstämma Ekebylandets tomtägareförening 

Ekeby 28/8-2020 

  

1. Stämman öppnas  

Utgår då årstämman sker via poströstning. 

2. Upprätta röstlängd   

Sammanlagt 24 röstsedlar har inkommit inom tiden för röstningen. 

3. Fråga om stämman stadgeenligt utlysts 

Utskicket har skickats ut två veckor innan röstsedeln skulle inkomma, dels via 

snigelpost och dels via e-post. Stämman godkänner att kallelse har skickat ut i tid. 

4. Val av ordförande och sekreterare vid stämman samt två justeringsmän 

Valet av ordförande utgår då vi inte hade ett fysiskt årsmöte. Evelina Brus är 

föreningens sekreterare och skriver protokollet. Justeringsmän beslutas inom 

styrelsen bli Anki Boman-Nordin och Carin Gustavsson. 

5. Föredragning av protokoll från föregående stämma   

Förra årets årsprotokoll är utskickat vid höstens utskick 2019. Finns även som pdf-fil 

på hemsidan. 

6. Styrelsens årsberättelse 

Finns med i utskicket. Stämman godkänner årsberättelsen. 

7. Revisorernas årsberättelse 

Finns med i utskicket. Stämman godkänner årsberättelsen. 

8. Fastställande av balansräkning och beslut om användande av uppkommet 

överskott eller täckande av underskott   

Bokslut finns med i utskicket. Föreningens ekonomi har under året varit god. Årets 

underskott på 2.232kr har minskat eget kapital som därefter uppgår till 216.885kr. 

Stämman godkänner att årets underskott flytas till 2021 års kapital. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

För perioden 2019-07-01-2020-06-30. Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för 

perioden. 

10. Fråga om kostnadsersättningar   

Styrelseersättningarna kvarstår som tidigare. 

11. Fastställande av budget och beslut om avgifter enligt §5 av stadgarna 

Bokslut finns med i utskicket. Stämman godkänner budgeten. 
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12. Förrättande av val  

Nedanstående namn är valberedningens förslag. 

A) Val av 3 styrelseledamöter samt 1 suppleant 

Ledamot (väljs på 2 år) 

Nyval: Phil Marshall 

Nyval: Maria Ramén 

Omval: Anki Boman-Nordin 

Stämman godkänner valberedningens förslag. 

 

Suppleant (väljs på 1 år) 

Nyval: Petra Winberg 

Nyval: Helene Nyman 

Stämman godkänner valberedningens förslag. 

 

Följande har ett (1) år kvar: 

Ledamot: Maj Brus 

Ledamot: Fredrik Wenstrup 

Ledamot: Kjell Gustavsson 

 

B) Val av två revisorer för ett år  

Nyval: Vilja Kalnins Skogum 

Nyval: Mattias Carlsson 

Nyval: Lotta Reiman (suppleant) 

Stämman godkänner valberedningens förslag. 

 

C) Val av valberedning för ett år  

Nyval: Evelina Brus 

Nyval: Carin Gustavsson 

Stämman godkänner valberedningens förslag. 

 

13. Bordlagda ärenden   

Inga bordlagda ärenden finns. 
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14. Förslag väckta av styrelsen  

Inga förslag finns väckta av styrelsen 

 

15. Förslag väckta av medlemmarna 

1. Flytta upp bommen nere vid stranden, se bifogad motion 

För att bommen ska flyttas: 13  

För att inte flytta bommen: 9 

Avstår:2 st 

Majoriteten tycket att bommen ska flyttas. Styrelsen får i uppdrag att utreda saken 

mer gällande kostnad och vad allemansrätten säger. 

2. Trädgårdsavfall på annan mark är inte ok, se bifogad motion 

För att trädgårdsfall inte ska läggas på annans mark: 20 st 

Nejröster: 1. 

Avstår: 1 st. 

Stämman beslutar att det inte är ok att slänga trädgårdsavfall på annans mark. 

 

16. Övriga frågor 

Inga övriga frågor finns.  

Information från valberedningen, se bifogat i utskicket. 

En del tankar och ideer har inkommit på röstsedlarna. Bland annat vad som är en 

motion och inte. Viktigt att man skriver rätt så att utfallet blir rätt.  

 

En annan tanke som kom upp angående denna form av årsmöte är att skicka ut 

papperna via snigelpost då alla kanske inte har tillgång till skrivare. 

 

Våra informationskanaler bör vara först och främst hemsidan, epost samt snigelpost 

då alla inte har eller inte vill skaffa facebook. 

 

Vi måste göra vad vi kan för att hålla ordning och reda nere på stranden för att inte 

gå samma trista öde till mötes som Blå Lagunen har gjort.  

 

17. Stämman avslutas  

Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Styrelsen önskar att du som har en epostadress anmäler detta till 

sekreterare@ekebylandet.se så att du kan få information snabbare samt vi kan hålla nere 

kostnader för porto och kuvert etc. 

 

 

mailto:sekreterare@ekebylandet.se
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Munsö 28/8-20 

Mötessekreterare 

 

 

  ........................................................  

Evelina Brus 

 

Justerare Justerare 

 

 

  ........................................................   .......................................................  

Anki Boman-Nordin Carin Gustavsson 


