SOMMARBYN TORNETS ÅRSMÖTE 2017
1. Mötets öppnande
Christer Clausen hälsar välkomna och Ulf Ljungström öppnar.
2. Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet godkände att kallelse till möte var stadgeenligt.
3. Godkännande av dagordning
Valberedningen vill lägga till punkt om Stadsplan  vilket
godkänns. Efter punkt 20. Motioner tilläggs punkten 21. Stadsplan.
Ulf informerar om skrivfel i punkt 15 och 16 där årtalet ska vara 2017 istället
för 2016. Dagordningen godkänns med tillägg om punkt 20. Stadsplan.
4. Val av ordförande för mötet
Alla väljer sittande ordförande Ulf Ljungström.
5. Val av sekreterare för mötet
Rebecka Lindell vald till sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Helen Johnsson och Dennis Ring.
7. Föregående årsmötes protokoll
Godkänns
8. Verksamhetsberättelse
Godkänns
9. Kassaberättelse
Godkänns
10. Revisionsberättelse
Godkänns
11. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen
Mötet beslöt om ansvarsfrihet för sittande styrelse.

12. Val
Val av 3 ledamöter på 2 år  förslag är Charolina Klintberg, Rebecka Lindell
och Ulla da Silva. Godkändes.
Val av 3 suppleanter  förslag Kjell Månsson, Göran Persson och Johnny
Wall. Godkändes.
Val av revisorer  förslag på omval Helen Johnsson och Ingvar Winér.
Godkändes.
Val av ledamöter i valberedning  avgår gör Charolina Klintberg och Johnny
Wall. Nytt förslag Jeanette Ragnarsson och Helena Jörke. Förslag
godkändes.
Val av 2 revisorssuppleanter  inga förslag. Inga valda.
Val av kassör på 2 år  förslag Lizette Sundström som meddelar att hon kan
bistå med att närvara och delta på styrelsemöten, betala fakturor, skicka ut
fakturor till medlemmar, men kommer att få stöttning med föreningens
löpande bokföring och bokslut. Förslaget godkändes.
Val av ordförande på 1 år  förslag Daniel Rosén  förslaget godkännes.
13. Beslut om styrelsearvode
Tidigare ett basbelopp som delas i styrelsen  fortsättning godkännes.
14. Teckningsrätt samt uttagsrätt
Beslutat om teckningsrätt och uttagsrätt för ordförande samt kassör, var för
sig.
15. Beslut om budget och årsavgifter för 2017
Ordförande redogör för att avgiften för hur driftskostnaden räknas ut har
ändrats. Baserat på ett förslag utarbetat av en av medlemmarna, fördelas den
nu efter antalet stugor och därefter arrendekostnaden enligt antalet
kvadratmeter per stuga. Det gör att vissa stugor fått en sänkning och några
har fått en höjning.
I övrigt har inga höjningar gjorts  förutom att pliktavgiften lämnas för beslut till
nya styrelsen.
16. Beslut om pliktarbetsavgift för 2017

Sittande styrelse har valt att inte skicka ut om pliktavgift utan delegerar detta
till nya styrelsen.
17. Val av nöjeskommitté
Förslag på att Linda Nilsson sitter kvar som sammankallande  godkändes.
Charolina berättar om att vi är anmälda till Trädgårdsrundan 2017 och att de
som vill delta anmäler sitt intresse till henne.
18. Nya medlemmar
8 nya medlemmar 2016  alla hälsas hjärtligt välkomna till Sommarbyn Tornet.
19. Information och ordningsfrågor
Styrelsen valde att låsa grinden till parkeringen i vinter då alltför många
slarvade med att låsa den  någon eller några valde ändå att klippa upp låset
för att köra in.
Förslag till vattenöppning efter den 8 april då frosten fortfarande har sitt grepp
nattetid i marken. Kranar, dusch och varmvattenberedare som krävt underhåll inför
vattenöppningen är servade.

20. Motioner
● Motion till koloniföreningen angående pliktavgifter:
Förslag till att köpa in tjänster istället för pliktavgifter. Förslaget kostar
400 kr/h via Veteranpoolen.  Avslås
● Motion om bättre tillgänglighet med nya grindar  Styrelsen undersöker
frågan och lämnar förslag till sommarmötet.  Godkändes.
21. Ny punkt Stadsplan
Charolina redogör för deadline den 20 april till kommunen för att opponera
oss mot nytt förslag till Stadsplan 2017. Caroline vill ha en dialog med
medlemmar om att lägga förslag på att lägga tilltänkt bebyggelse av förskola
utanför Filborna Arena samt att diskutera hur vi i föreningen kan vara ett mer
öppet område för allmänheten.
22. Avslut
Avgående ordförande Ulf Ljungström avtackas för lång och trogen tjänst.

Protokollförare
Rebecka Lindell

Ordförande
Ulf Ljungström

Justeras
Helen Johnsson

Justeras
Dennis Ring

