
Årsstämma i  
Svinningeudds 

Tomtägareförening 
u.p.a.  

31 maj 2020  kl 11:00 

Välkomna   till 
 



§1 Mötets öppnande 

VÄLKOMNA! 



§2 Upprättande av  
      röstlängd 



 Val till årsmötet 

• §3 Mötes-ordförande 

 

• §4 Mötes-sekreterare 

 

• §5 Justeringsmän/rösträknare (2 st) 



§6 Mötets utlysande 

 

 

 

• Årsmötesdatum annonserat på hemsidan 13 januari 

• Kallelse utlagd på hemsidan 28 februari 

• Kallelse e-postad: 7 mars 

• Kallelse brevpostad 6 mars 

• Anslagen på föreningens anslagstavlor 5 mars 

§24 Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall 

ske genom brev/e-post samt genom anslag på föreningens 

anslagstavlor och på dess webbplats. Kallelseåtgärderna skall 

vara vidtagna senast tre veckor före ordinarie och senast två 

veckor före extra föreningsstämma. 



§7 Fastställande av Dagordning (förslag) 

1. Mötets öppnande 

2. Upprättande av röstlängd  

3. Val av ordförande för stämman  

4. Val av sekreterare för stämman  

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet  

6. Fråga om stämmans behöriga utlysande  

7. Fastställande av dagordning 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse inkl. ekonomi för 2019 

9. Revisionsberättelse 2019 

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen för 2019  

11. Fråga om arvode till styrelse, ledamöter och revisor.  

12. Styrelsens förslag till budget för 2020 (fastställande i punkt 20)  

13. Medlemsavgifter för det nästkommande verksamhetsåret (2021) 

14. Val av styrelseledamöter 

15. Val av en av styrelseledamöterna att vara föreningens ordförande för ett år 

 



Dagordning – forts (förslag) 

16.     Val av en revisor och en revisorsuppleant  

17.     Val av valberedning om tre föreningsmedlemmar  

18.     Styrelsens förslag (propositioner) 
    * Förslag om festkommitte för 75-årsjubilem, mm 

19.     Ärenden som medlem vill ta upp till behandling (motioner) 
    * Förslag om att ordna fler båtplatser 

20.     Fastställande av föreningens budget 2020. 

21.     Övriga frågor 

22.     Mötets avslutande 
 



§8 Verksamhetsberättelse 

§8 



Verksamhet 2019:  Utdrag från medlemsutskicket 

Aktiviteter 2019 

• Stugans altan: Föreningsstugans altan inglasades. 

• Medlemskvällar: 2019 hölls det 5 st medlemskvällar på fredagar. 

• WiFi i badviken: Vi fick fiber och WiFi på plats i stugan. 

• Badflotten: En ny badflotte har inskaffats. 

• Dagvattenanläggning vid ’Sandviken’: Lantmäteriförrättning pågår. 

• Båtbryggan: Underhållsreparationer har utförts under året. 

• Städdagar: Vår och höst – alla förväntas delta 

• Valborgseld och hösteldning: den som lägger på ris förväntas 
hjälpa till. 

• Midsommarfirande 
 

§8 



§8 Ekonomi 
2019 

Huvudsakliga avvikelser: 

 

Fiber   - 30.000 

Badplatsen +27.500 

Stugan   +27.000 

Övriga kostnader - 11.500 

Minskad skatt +75.000 

                            - - - - - - - 

Årets resultat:   +1.000  



§9 Revisionsberättelse 2019 



§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

• Beviljar stämman styrelsen ansvarsfrihet för 
2019 baserat på verksamhets- och 
revisionsberättelserna? 



§11 Arvoden 2020 

Förslag: 

• Arvode till styrelsen 2020: 

–   1000 kr för samtliga styrelseledamöter  

 (oförändrat) 

• Arvode till revisorn 2020: 

–   Oförändrat  1000 kr 

 

 



§12  
Förslag 
Budget 
2020 

Fastställs under 

§20 senare. 



§13 Medlemsavgifter 2021 

Styrelsens Förslag: 
 

Medlemsavgifter 2021: 

– 500 kr per hushåll på bebyggd fastighet 

– 250 kr för obebyggd fastighet 
 



§14-17 Val – Valberedningens förslag  
Styrelseledamöter 

Ledamöter på 2 år 
  Jenny Eriksson (Nyval) 
  Maria Falk  (Omval) 
  Anders Hedlund (Omval) 

Ledamöter på 1 år 
  Nils Jönsson  (Omval) 

Suppleant på 1 år 
  Niklas Almlöf              (Nyval) 

Redan valda för 2020  
  Carina Granqvist       (1 år kvar) 
  Andreas Fredriksson (1 år kvar) 
  Patrik Lundin  (1 år kvar) 
  

Ordförande (en ur styrelsen 1 år) 

Carina Granqvist (Omval) 

Revisor + Revisorssuppleant (1 år) 

Sten Bengtsson (Omval) 
Katarina Löweberg  (Omval) 
 

Valberedning, 3 st på 1 år 
        Eva Jansson  (Omval) 
        Linda Johansson (Omval) 
        Jenny Dahlin  (Omval) 

  

   

§13  Mandattiden för en ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. 

§12 Föreningens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse bestående av minst 3 och högst 7 

       ledamöter och högst 3 suppleanter ... 



§18 Styrelsens proposition 

Proposition om att bilda en festkommitté för aktiviteter som Midsommar 
och Valborg samt att delta i arrangemanget av 75-års firandet i augusti 

 

• Det finns en tradition inom föreningen att vi firar Valborg och 
Midsommar tillsammans vid badstranden. För att fortsätta den 
traditionen föreslår styrelsen att stämman tillsätter en festkommitté 
som organiserar grunden för aktiviteterna kring Valborg och 
Midsommar.  

• Under sensommaren kommer det även anordnas en fest då 
föreningen fyller 75 år. Festkommitténs arbete bör innefatta även 
denna aktivitet. Här kommer styrelsen att vara med och anordna 
festligheterna.   



§19 Motioner från medlemmar 
Motion om fler båtplatser 

Hej Styrelsen!  

Vårt område växer och därmed blir det naturligt fler Svinningeuddsbor som får njuta av det 
fantastiskt skärgårdsnära läge vi har. Som ett lika naturligt resultat blir efterfrågan och 
behovet av fler båtplatser större vilket leder mig till min motion till styrelsen. Nämligen att 
utreda alla möjligheter till att anlägga/skapa fler båtplatser. Antingen genom att bygga ut 
befintlig brygga eller att se över möjligheterna att anlägga en till brygga vid sidan om den 
första. Kan vi kanske förlägga en småbåtsbrygga utanför klubbhuset (stenkistan rakt utanför 
majbrasan). Möjligtvis kan utbyggnaden delvis finansieras av de som idag står i kö mot t ex 
avgiftslättnader följande år. 

   Tack på förhand!  / Fredrik Carle  
 

Styrelsens svar 

Frågan har tidigare undersökts. Vid nuvarande brygga finns inte mer tillgängligt 
vattenutrymme förutom om bryggan möjligen kan förlängas en del. Frågan kan eventuellt 
utredas igen. I så fall behövs en arbetsgrupp med frivilliga utanför styrelsen som undersöker 
möjligheterna.   

 



§20  
Fast- 
ställande 
av budget 
2020 



§21 Övriga frågor / Information 

• Slukhål i stranden 

• Lekplats 

• Båtbryggan 

• Övriga frågor från medlemmar 



§22 Mötets avslutande 

Tack för att ni kom 
 


