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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Tomta-Fjä!ls vägförening
2020-08-01
( 46 fastigheter var representerade enligt särskild avprickningslista)

l-

Föreningens ordförande Owe lvarsson öppnade mötet. Stämman godkände
dagordningen och att mötet var behörigt utlyst.

2

Till ordförande för mötet valdes Owe lvarsson

3

Till sekreterare för mötet valdes Åsa Cornelius

4

Tilljusterare och rösträknare valdes Tonny

5

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Owe lvarsson och den
ekonomiska redovisningen av Åsa Cornelius.

6

E

Carlsson och Jan-Erik Bergmark.

Revisionsberättelsen föredrogs av Jan-Erik Bergmark och godkändes av stämman
n beviljade styrelsen
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8

lnga motioner hade inkommit.

9

Owe lvarsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. I arbetet år ingår
löpande tillsyn av Kustvägen, Måsholmsvägen och parkeringsplatsen vid
Kvarnsandsbadet, kantklippning, röjning av dikena, kontroll av ev överhängande
grenar (4,6 m ska vara fritt mellan marken och snötyngda grenar). Styrelsen
kommer att kontakta Norrtälje kommun om höjning av det kommunala bidraget
för parkeringsplatsen vid badet. Vad beträffar framtida åtgärder för Kustvägen
kommer styrelsen att göra en "egen" besiktning men också diskutera med övriga

a

berörda vägföreningar.

l-0 Ersättning till styrelse och revisorer sker mot styrkta kostnader.
1L Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat godkändes. Avgiften blir 500 kr per
helt andelstal och ska betalas in senast den 30 november 2020.

12 Styrelsen får följande sammansättning.
Ordinarie ledamöter
Owe lvarsson, ordförande, 1- år kvar
Börje Andersson, 2 år (omval)
Claes Cornelius, kassör, 2 år nyval
Suppleanter
Anita Hedlund, 1år (omval)
Åsa Cornelius, 1 år (omval)

13 Till firmatecknare utsågs Owe lvarsson och
för sig.

Claes Cornelius, tillsammans och var

14 Till revisorer omvaldes Jan-Erik Bergmark och Tonny

E

Carlsson, L år vardera

15 Stämman ansåg att ingen valberedning behövdes

L6

Höstens städdag bestämdes

till

L7 oktober med samling kl 10.00 vid dansbanan

Städdagen arrangeras ihop med samfälligheten
1.7 Protokollet kommer efter justering att finnas tillgängligt på föreningens
anslagstavla, hos ordförande samt på föreningens hemsida senast den 17 augusti
2020.

18 Ordförande avslutade mötet
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