
Ordinarie stämma i Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening Tyresö Slott 2014-06-15 
 
 
1. Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Johan Lindgren öppnade mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Som ordförande för mötet valdes Johan Lindgren, som sekreterare valdes Rolf Stohr. 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

Grethel Schober och Leif Åkerlund valdes till justerare. 

4. Beslut om stämman är behörigt utlyst 

Stämman ansågs behörigt utlyst. 

5. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen. 

Grethel Schober ställer en fråga om ”Röda Boken” för fastighetsregiser inte längre finns.  

Frågan om medlemsregister tas upp under ”Övriga frågor”. 

7. Revisorernas revisionsberättelse 

Revisor Milvi Lindgren läste upp revisionsberättelsen och förordar ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

8. Beviljande av ansvarsfrihet 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

9. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för kommande år 

Kassör Kjell Åhnberg läste upp budgetförslaget som i stort sett är samma som 

föregående år. 

10. Fastställande av avgift för kommande år  

Samma avgift som föregående år fastställdes av stämman. 

11. Val av styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår 

Valberedningens förslag till styrelse perioden juni 2014-2015 antogs av stämman. 
 
Johan Lindgren  ordförande återstår 1 år 
Robert Svensson kassör  nyval 2 år 
Rolf Stohr  ledamot  återstår 1 år 
Magnus Zetterqvist ledamot  återstår 1 år 
Tommy Blom  ledamot  nyval 2 år 
 
Ron Eriksson  suppleant nyval 1 år 
Leif Åkerlund  suppleant omval 1 år 
Peter Bengtsson  suppleant omval 1 år 
 
Milvi Lindgren  revisor  omval 1 år 
Dan-Åke Wallin  revisor  omval 1 år 
Lennart Bogenkrans revisorsuppleant omval 1 år 



12. Val av kvartersombud 

Valberedningens förslag till kvartersombud perioden 2014-2015 antogs av stämman. 
 
Kvarter 1 Lars Andersson/Inger Höglund omval 1 år 
Kvarter 2 Lars Andersson/Inger Höglund omval 1 år 
Kvarter 3  Rolf Stohr   omval 1 år 
Kvarter 4 Hans-Erik Claesson  omval 1 år 
Kvarter 5 Jorma Kosunen   omval 1 år 
Kvarter 6 Emil Beer   omval 1 år 
Kvarter 7 Nils Plato   nyval 1 år 
Kvarter 8 Per Lundin   omval 1 år 
Kvarter 9 Tommy Blom   omval 1 år 

13. Val av valberedning 

Som valberedning valdes: 

Lena Broman  återstår 1 år 
Lars Horneij  omval 3 år 
Robert Svensson avgår pga nytt uppdrag som kassör, men bistår valberedningen med råd. 

14. Behandlande av motioner 

Styrelsen motionerar till stämman om att vid behov få köpa in ett uppdaterat 

adressregister, vilket sedan skall försöka fortsätta hållas så uppdaterat som möjligt. 

Uppstår behov under senare år får beslut tas om att köpa in ett på nytt. Indikativt 

pris för detta är dryga 30 000 kr. 

Beslut: Motionen bifölls med 17 röster av 23. 

15. Midsommarfirandet – arrangemang 

Magnus och Jorma har läget delvis under kontroll. Medlemmarna uppmanas att komma 

ned och hjälpa till med förarbetet. En organisation och en ansvarig efterlystes av Ingrid 

Åhnberg. Kjell Åhnberg anser att styrelsen ska vara drivande i midsommarfrågan. 

Styrelsen anser inte att det är styrelsens sak att vara ansvarig för midsommarfirandet, men att 

styrelsen förvisso kan initiera arbetet där någon kan utses som ansvarig. 

En arbetsgrupp utsågs av stämman. Följande blev ansvariga för midsommar 2014: 

Musik: Fam Åhnberg 

Musikanläggning: Magnus Zetterqvist 

Bullar, läsk och 5 lottringar: Milvi Lindgren införskaffar 

Lekledare: Hans-Erik Claesson, som också införskaffar chokladbitar till priser. 

Priser: Rolf Stohr, Milvi Lindgren 

Björklövsansvariga: Tommy Blom och Harald Berg 

Tillsnyggsansvarig inför festen: Lars Hedin som fixade förra året är tillfrågad. 

Sammankallande inför midsommar 2015: Magnus Zetterqvist. 

 

 

 



16. Övrigt 

• Harald Berg har två frågor: 

1. Det är svårt att få tag i styrelse och andra medlemmar. Förslag: Till nästa års stämma 

infoga namn och adress till styrelsemedlemmar och valberedning på utskicket. Och 

att sätta upp lappar med den informationen på våra anslagstavlor.  

Beslut: Styrelsen genomför bägge förslagen. Informationen kommer även att finnas på den nya 

hemsidan: www.dyviksudd.se 

2. Medlemsregister. Styrelsen bör beakta vid vilket datum registret bör införskaffas, 

(utskick i maj månad). Vägförening ska ha sitt register uppdaterat i november. 

Kanske kan ett samarbete initieras? En medlemsmatrikel bör distribueras till 

medlemmarna. 

Styrelsen har varit i kontakt med Tyresönäs Villaägareförening som har samma problem som oss med 

register, men har ett samarbete med vägföreningen. En förfrågan direkt till vägförening om samarbete i 

frågan ska göras även från vår förening. 

• Harald Berg ber stämman att tacka styrelsen för att de ordnat en sådan trevlig lokal! 

Styrelsen bugar och tackar! 

• Jorma Kosunen berättar om att det ser förfärligt ut i område 5 och undrar hur han ska 

gå tillväga för att snygga till där.  

Johan Lindgren berättar för stämman att skrivningen i avtalet med kommun är tydligt i vår skyldighet 

att sköta området. Rolf Stohr påminner om att det finns ytterligare medel för iordningsställande av 

grönområden att äska från styrelsen. 

Ordförande informerar om det trevliga med att arrangera grönområdesprojekt och uppmanar 

medlemmarna att försöka göra saker tillsammans.  

• Grethel Schober säger att det ligger isoleringsbalar vid Dyviksbacken sedan flera år. 

Styrelsen känner till det svårlösta problemet, men gör ett nytt försök att lösa det. 

17. Årsmötets avslutande 

Johan Lindgren avslutade stämman med att tackade för det gångna året och möttes av de 

samlade medlemmarnas applåder. 

 

 

 

 

   Justeras:  

 

 

Rolf Stohr    Grethel Schober   Leif Åkerlund 

Sekreterare 


