
Protokoll fort vid Norrmanso Tomtagareforenings arsmote 

den 18 juni 2011 

1. Motets oppnande 

Foreningens ordforande, Wanja Ivarsdotter-Nordlander oppnade motet genom att halsa de 

narvarande valkomna till foreningens 50:e arsmote 

2. Val av motesordforande 

Till ordforande for arsmotet valdes enhalligt Bengt Hermansson. 

3. Val av motessekreterare 

Till sekreterare for arsmotet valdes Gunnar Stenbeck. 

4. Dagordning for motet 

Den presenterade dagordningen godkandes i befintligt skick. 

5. Faststallande av rostlangd 

51 fastigheter befanns vara representerade pa motet. 50 narvarande och 1 genom fullmakt. 

Narvarande: 1: 6-7,9-11,13-17,19-23,25,29-39,41,43-44,47-55,59-63, 65, 67, 69-70, 72-

74. 

6. Motets behoriga utlysande 

Motet befanns vara i behorig ordning utlyst. 

7. Val av justeringsman och tillika rostraknare 

Till justeringsman och rostraknare valdes Torbjorn Sjogren och Bertil Flodstrom 

8. Protokoll fran foregaende arsmote 

Protokollet som funnits tillgangligt i "telefonkiosken" samt aven utskickats till medlemmarna 

godkandes och lades till handlingarna. 

9. Styrelsens berattelse 

Styrelseberattelsen hade funnits bifogad till kallelsen for arsmotet och godkandes av motet i 

befintligt skick. 



10. Revisionsberattelsen 

Revisorerna meddelade att man funnit foreningens redovisning av dess verksamhet vara i 

god ordning och tillstyrkte att motet beviljade full ansvarsfrihet for det gangna 

verksamhetsaret. 

11. Faststallande av balansrakning och disposition av vinst 0 forlust. 

Bjorn Nilsson gay en kort redogorelse och hanvisade i ovrigt till den med kallelsen utsanda 

redovisningen av foreningens ekonomiska verksamhet. Motet godkande och beslutade enligt 

styrelsens forslag. 

12. Ansvarsfrihet for styrelsen 

Motet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2010. 

13. Val av styrelserepresentanter 

Dessa valdes enligt foljande : 

a. Ord. styr.ledamoter fOr 2 ar: Mikael Libersson samt Jan Andersson 

b. Suppleanter for 1 ar: Anders Danielsson samt Renato Bredolo 

c. Revisorer fOr 1 ar 

d. Revisorsuppleant for 1 ar 

e. Valberedningsman for 1 ar 

14. Bordlagda fragor 

Forelag ej 

15. Stadgeenligt inkomna motioner 

Forelag ej 

Ewa Hernblad samt Anders Hammarback 

Berit Levin 

Roland Andersson samt Bertil Flodstrom 

16. Faststallande av budget samt arsavgift 

Styrelsens presenterade budgetforslag med bl.a. oforandrad arsavgift (2000.-) godkandes 

och faststalldes av motet. 

17. Styerelsearvode 

Motet beslutade att inget fast arvode skall utga till styrelse eller revisorer. 



18. Ovriga fragor 

"SO-ars fest" Berti! Flodstrom samt Peter Bokstrom presenterade ett forslag till 

jubileumsfest att avhallas nagon gang i augusti manad. Tillstallningen skulle ha formen av 

knytkalas pa angen. Partytalt kommer att inhyras, musik i nagon form mm. Narmare 

information kommer att meddelas pa foreningens hemsida. 

Midsommarfirande. Joakim Sail meddelade att han tagit pa sig ansvaret att halla i firnadet 

pa angen och bad om assistans fran medlemmarna med iordningstallande av grasytor mm. 

Joakim efterlyste en dragspelare for att kunna fa levande musik till firandet. 

"Bibliotek" Gunborg Nilsson forde fram ett forslag for att "hoja den kulturella nivan" i 

oreningen genom att utnyttja den s.k. "telefonkiosken" som ett bibliotek. Tanken var att man 

dar sku lie kunna lamna bocker man last och darigenom aven kunna hitta inlamnade bocker 

for att forgylla tillvaron for den som har ett lasintresse. Forslaget mottogs positivt av de 

forsamlade. 

Motordrivna fordon. Wanja Ivarsson-Nordlander informerade motet om de reviderade 

trivselreglerna for Norrmanso. Punkten 9 i dessa trivselregler avser motordrivna fordon och 

har andrats sa att motordrivna fordon (ex. 4-hjuling) far nyttjas for tyngre transporter fran 

brygga till fastighet vid ex. byggnation el.dyl. Fortfarande galler att ev. mark som tagit skada 

skall aterstallas. Nojestrafik med dylika fordon ar som tidigare ej tillaten. 

Wanja Ivarsson-Nordlander tackade Joakim Sail, Peter Bokstrom samt Bertil Flodstrom for 

deras initiativ til arrangemangen av Midsommar - resp. SO-arsfest. 

19. Motets avslutande 

Bengt Hermansson tackade de narvarande for visat intresse och forklarade foreingens SO:e 

arsmote for avslutat. 

Vid protokollet 

Justeras: 

Bertil Flodstrom 


