
Protokoll årsfhöte i Rumme tomtägareförening 2020 

Datum: söndag 14:e juni 2020 
Tid: kl 10:00 
Plats: Ängen på Rumme, Muskö 

Dagordning 

§ Ärende 

1. Val av ordförande

Som ordförande för mötet valdes Karin Reichard.

Ordförande utlyste en tyst minut för att hedra minnet av Ingrid Loden.

2. Fastställande av dagordning

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände dagordningen.

3. Justering av röstlängd

Mötets röstberättigande är 29.
Inga fullmakter hade inkommit.

4. Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet anses vara korrekt utlyst.

5. Val av två justeringsmän, vilka jämväl skola tjänstgöra som

val kontrollanter /rösträknare

Mötet valde Erik Ryding och Åke Jansson till justeringsmän.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse
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Sekreteraren läste upp förvaltningsberättelsen. 

Lars Eden läste upp revisorernas berättelse och rekommenderade ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Kassör Eva Liljequist gick igenom resultat- och balansräkning för året. 
Föreningen har en ekonomi i balans. Årets överskott uppgår till ca . 26 000 kr. 

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna förordade ansvarsfrihet och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Fastställande av avgifter 

Styrelsen har sedan tidigare uppmärksammat på kommande utgifter av större art för 
bryggor och vatten. 

Styrelsen föreslår 
a) Medlemsavgift: - en ökning med 100 kronor. 

-Mötet rösta ja till styrelsens förslag. 

b) Vatten: -oförändrad avgift. 

c) Bryggor: - en ökning med 100 kronor. 
-Mötet rösta ja till styrelsens förslag. 

d) Arbetshelg: -oförändrad avgift. 

e) Förseningsavgift: -oförändrad avgift. 

10. Val av styrelsemedlemmar Fastställande av dagordning 

a) Styrelseordförande Peter Haglund - vald till 2020 
Peter Haglund blev omvald av mötet till 2022. 

b) Övriga ledamöter 
Kassör Eva Liljequist - valda till 2021 

Sekreterare llona Orgmetz -valda t ill 2021 
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Styrelseledamot Staffan Loden - vald till 2020 

Staffan Loden avgår och mötet valde Erik Ryding till styrelseledamot. 

11. Val av revisorer jämte suppleanter 

Sittande revisorer, Ulla Åhlen och Lars Eden, blir omvalda. 

Sittande suppleanter, Joachim Forsgren och Birgitta Ahrenby, blir omvalda. 
Revisorssuppleanter sitter tills de ber styrelsen att få sluta och meddelar 
valberedningen. 

12. Val av speciella funktionärer 

Val av speciella funktionärer sker när dessa anmäler att de vill avgå. 
Ingen har anmält detta. 

13. Val av av nämnd om tre personer att förbereda val vid nästa årsmöte 

Lena Reichard avgår och ersätts av Staffan Loden. 
Mötet valde Tommy Larsson, Karin Reichard och Staffan Loden. 

14. Årsmötets eventuella instruktioner och/eller arbetsordning för styrelsen 

Sekreteraren hade en kommentar om att årsmötesprotokollen ska komma tidigare 
och i enlighet med vad som är gällande. 
Revisorerna ska få ta del av styrelseprotokollen löpande. 

15. Styrelsens och/eller medlemmars förslag 

a) Motion om badplatser Rumme av Åke Reichard. 
Norrviken: 
1. Stege och däck på 1 x 1 m 

-mötet röstade ja. 

2. Rensa rent runt badplatsen 
-mötet röstade ja, det kan göras på arbetshelg. 

3. En bänk vid trampol inen/bastun 
-mötet röstade nej till förslaget: JA - 10 st, NEJ -15 st 

4. Ett räcke vid trampolinen 
-mötet röstade nej till förslaget: JA - 8 st, NEJ - 15 st 
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Rumsviken: 
Rumsviken har ett stort antal badgäster på somrarna, vilket är roligt. Som 
bakgrund till detta önskas en utökning av plats att vara på. 

Mötet hade invändning mot den höga kostnaden som föreslagits för att 
uppgradera Rumsviken som badplats. Mötet röstade för en fortsatt utredning 
med 19 röster. 

En grupp tillsattes bestående av: 
Lars Lilja, Eva Liljequist, Johan Bergström, Jan Arrhenborg, Magnus Reichard 
och llona Orgmetz, med Åke Reichard som sammankallande. 

b) Motion om elförsörjning båthuset 

Två förslag lades fram och röstades om: 
Mötet röstade för att behålla nuvarande anläggning: 24 röster för. 
Säga upp ett abonnemang och skaffa solceller: 2 röster 

c) Styrelsens förslag om hur fortskrida med Trivselreglerna 

Sekreteraren llona Orgmetz gick igenom resultatet av enkätundersökningen. Det var 
26 svarande och styrelsen har fått mycket bra information genom kommentarer och 
förslag från medlemmarna, vilket styrelsen uppskattar. 

Det är tre punkter där medlemmarna vill se en justering: 
a) Lägga till att vi informerar berörda grannar när vi har höga ljud utanför 

överenskomna tider. 
b) Ta bort stycket om att vi inte bör tvätta bilen 
c) Att vi visar hänsyn vid våra badplatser 

Styrelsen tar fram ett förslag till nästa årsmöte. 

16. Övriga frågor 

a) Redovisning av förslagen för fotbollsplanen 

De tre förslagen som har röstats fram av medlemmarna och går vidare är Tennisbana, 
fruktträdgård och behålla fotbollsplan med en robotgräsklippare. Dessa ska 
presenteras till fullo vid vårens städhelg (då vi planerar ett extrainsatt årsmöte). När 
mötet röstat fram en vinnare av dessa tre förslag ska detta ställas mot att behålla 
fotbollsplanen som den är i dag. Förslaget om att göra en tomt har dragits tillbaka . 
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Tennisbana: Frida Gustafsson och Malou Haglund redovisade fördelar, tankar och 

ideer om en tennisbana. 

Fruktträdgård: Birgitta Ahrenby redovisade ideer, fördelar och utformning av en 

fruktträdgård. 

Fotbollsplan med hjälp av robotgräsklippare: Karin Reichard redovisade ett 

kostnadsförslag och fördelen för inköp av robotgräsklippare. 

Vid höstens arbetshelg ska arbetsgrupperna inkomma med konkreta kostnadsförslag 

till styrelsen. 

b) Kommentarer om sommarvattnet 

Lisbeth Vibacke ville berömma förbättringen av sommarvattnet och trycka på vikten 

av ett fungerande sommarvatten. 

Mötet beslutade om att vi ska ta nya prover på sommarvattnet. 

c) Nedtagning av träd 

Johan Bergström lyfte att införsel av bilaga till stadgarna paragraf 2, avseende 

beslutsordning_vid nedtagande av träd, har skett på ett felaktigt sätt då tillägget inte 

beslutats vid två på varandra följande årsmöten. Styrelsen åtog sig att ta reda på om 

det går att bekräfta att införandet skett felaktigt. Resultatet av fortsatta 

efterforskningar avgör hur frågan ska tas vidare. 

Johan Bergström meddelade att han lämnar Ängsgruppen tills frågan hanterats. 

17. Avslutning 

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för ett bra möte samt för ett mycket 

bra verksamhetsår med stort engagemang och bidrag från medlemmarna, trots covid-

19-tider. 

VL · 
Ju~ Vid protokollet 

llona Orgmetz 

Justeras 
Åke Jansson 

Erik Ryding 
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