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PROTOKOLL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 

I 

Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening, org.nr 716418-2243 

 

Tidpunkt: 14 april 2010 kl. 19:00 

Plats:  Kyrkans hus, Märtasalen, Nacka 

 

 

1. Föreningsstämman öppnades. 

Ordförande förklarade stämman öppnad. 

 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

Röstlängden uppgick till 43 röster varav en via fullmakt. 

 

3. Godkännande av dagordningen  

Stämman godkände dagordningen som medföljt kallelsen. 

 

4. Fråga om kallelse behörigen skett. 

Kallelsen hade behörighen skett. 

 

5. Val av ordförande och protokollförare för stämman. 

Lars Söderqvist valdes till ordförande och Malin sundberg till protokollförare för stämman. 

 

6. Val av justeringsman, tillika rösträknare. 

Martin Hansson valdes till justeringsman tillika rösträknare. 

 



  

2  ( 2 )  

7. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

Då samtliga styrelseledamöter hade valt att avgå i förtid hade valberedningen fått i upp-

drag att med kort varsel ta fram förslag på kandidater till ny styrelse. 

Valberedningens intention var att ta fram kandidater som framförallt önskar driva ETF i 

positiv anda, bland annat genom att fortsätta arbetet med Valborgsfirande, Midsommar, 

Simskola och gemensamma arbetsdagar med också vidare positivt kan upprätthålla konti-

nuitet i arbetet med ”vision Eriksvik 2015” genom arbetsgrupper och främja genomarbeta-

de och väl förankrade förslag till motioner. 

Valberedningen, representerade av Benny Söderqvist, Johan Hårleman, Mikael Järforsen 

och Klas Grönqvist gav förslag på följande kandidater till ETF:s styrelse som ordinarie le-

damöter till styrelsen: 

Lars Olehed, Lönnlövsvägen 15 

Björn Auvinen, Eriksviksvägen 16 

Jan Driessen, Enbacken 12  

Kurt-Åke Kallin, Boo Strandväg 30 

Stämman föreslog dessutom Sven Björnekull, Boo Strandväg 28, som ordinarie ledamot. 

Maria Hedenberg, Eriksviksvägen 29 och Guy Andersson, Nämndemansvägen 3, före-

slogs som suppleanter. 

Samtliga förslag röstades igenom av stämman. 

Lars Olehed, Björn Auvinen och Jan Driessen valdes på två år. 

Kurt-Åke Wallin och Sven Björnekull valdes på ett år. 

Maria Hedenberg och Guy Andersson valdes på ett år. 

 

8. Mötet avslutades 

 

 

Protokollförare 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Malin Sundberg 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

-----------------------------------------------------   

Martin Hansson       


