




 

 

FÖRENINGSSTÄMMA  

DEN 31 MARS 2014 

 

 

KALLELSE 
 

Medlemmar i Eriksviks Tomtägareförening Ek. 

För. kallas härmed till ordinarie förenings-

stämma, den 31 mars 2014 kl 19.00 i Kyrkans 

hus, Konferensen, Orminge centrum. 

 

DAGORDNING 
1. Föreningsstämmans öppnande. 

2. Godkännande av dagordningen. 

3. Fråga om kallelse behörigen skett. 

4. Val av ordförande och sekreterare för 

stämman. 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

6. Föredragning av verksamhetsberättelse. 

7. Ekonomisk rapport 

8. Föredragning av revisionsberättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 

2013 års förvaltning. 

10. Beslut om arvode till styrelse och revisorer. 

 Gällande arvoden: 

 Ordförande: 900 kr/år 

 Styrelseledamot: 750 kr/pers/år 

 Styrelsesuppleant: 550 kr/pers/år 

 Revisor: 250 kr/pers/år 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

I tur att avgå Björn Auvinen, Dennis 

Carlberg och Erik Ohlson 

 Val av 3 st ledamöter på 2 år 

Val av ordförande på 2 år 

 Val av suppleanter på 1 år 

12. Val av revisorer och revisorssuppleant.  

13. Val av valberedning. 

14. Anmälda ärenden. 

15. Informationsärenden 

 a. Midsommarfirande 2014 

 b. Simskola 2014 och framåt 

 c. Valborg 2014 

16. Mötet avslutas.   

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
För Eriksviks Tomtägareförening avseende 

2013 års förvaltning.  

  

Styrelsens sammansättning och möten  
Styrelsen har under året genomfört 7 st. 

protokollförda möten. Utöver detta har styrelsen 

haft informella kontakter i löpande ärenden. 

Styrelsen har under året haft följande 

sammansättning:   

 

Ordförande: Björn Auvinen  

Vice ordförande: Dennis Carlberg 

Sekreterare: Erik Ohlson  

Kassör: Kurt-Åke Kallin 

Materielförvaltare: Sven Björnekull 

Suppleanter:Guy Andersson & Arne Ljungdahl  

Revisor: Helena Gårdestam 

Revisorsuppleant: Gunnar Netz 

Valberedn.: Jan Driessen & Micke Järforsen 

 

REDOGÖRELSE  
Under år 2013 har styrelsen arbetat med 

följande projekt;   
  

Hemsidan har tack vare Sven Björnekull 

uppdaterats. 

 

E-nytt har under året delats ut en gång.  
  

På badstranden har allt fungerat väl under året. 

Badvattenkvalitén var vid samtliga mättillfällen 

godkänd. Trädgallring vid badplatsen har 

utförts. 
  

Arbetsdag genomfördes i maj tillsammans med 

många arbetsvilliga medlemmar och EBK. 

Arbetsdagar bibehålls under 2014. 

 

Badbryggan renoverades av en grupp under 

ledning av Rune Lindberg, vilket besparade 

föreningen en stor kostnad. Stort tack! 

 

Parkeringsövervakning, från 2014-03-01 

övervakar P-service vårt område. Aktiv 

parkeringsövervakning sker som tidigare 1 maj 

– 30 september. Tidigare samarbetet med 

Europark har upphört. Ett mervärde är att 

medlemmar nu kan parkera upp till 24 tim på 

skyltade 3 tim P-platser. Ett P-tillstånd/fastighet 

kan erhålls på förfrågan till ETF.  
 

Medlemsantalet för 2013 uppgick till 186, var 

av 5 nya och 8 utträden.  V.g.v sida 



Valborgseld tändes vid festplatsen den 30 april, 

med många närvarande. Tyvärr brann inte allt 

upp utan bortforslades. 
  

Midsommarfirandet arrangerades med ett glatt 

och stort deltagande. Stort tack till alla som var 

med och arrangerade den lyckade festen och 

bidraget till att hålla traditionen i Eriksvik 

levande.  
 

Simskolan hade ett stort deltagande detta år. En 

stor eloge till simlärare Anna och alla duktiga 

assistenter som möjliggjorde att fler barn lärt sig 

simma. Även en stor eloge till Thina som 

hjälpte Anna att organisera simskolan. 
 

Olovlig trädfällning på föreningens mark har 

skett. Händelsen är polisanmäld. 



 




