
Ordinarie stämma i Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening  
Tyresö Slott 2015-06-14 
 

Innan stämman öppnades presenterade föreningens ordförande Johan Lindgren styrelsen och 
gick igenom verksamhetsberättelsen. (Bilaga 1.) 
Styrelsens svar på kommunens enkät kring ”Översiktsplan 2035” presenterades också. (Bilaga 2.) 
 

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 Cecilia Nordén valdes till justerare. 

4. Beslut om stämman är behörigt utlyst 

Stämman ansågs behörigt utlyst.  

Not: PostNord felsöker varför inbetalningskorten inte kom med i utskicket. 

Inbetalningskorten är dock på väg ut. 

5. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen innan stämman. Se bilaga 1. 

7. Revisorernas revisionsberättelse 

Revisor Milvi Lindgren läste upp revisionsberättelsen och förordade 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 

Johan Lindgren hänvisade till budgetförslaget i resultatrapporten. Budgeten är i stort sett 

samma som föregående år.  

10. Fastställande av avgift för kommande år  

Samma avgift som föregående år fastställdes av stämman. 

Åsikter framkom på mötet om att en påminnelse bör skickas ut till de som inte betalar. 

Det noterades att medlemskapet inte är tvingande. 

11. Val av styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår 

Valberedningens förslag till styrelse perioden juni 2015-2016 antogs av stämman. 

Johan Lindgren  ordförande omval 2 år 
Robert Svensson kassör  återstår 1 år 
Tommy Blom   ledamot  återstår 1 år 
Rolf Stohr  ledamot  omval 2 år 



Nils Plato  ledamot  nyval 2 år 
 
Ron Eriksson  suppleant omval 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 2015-2016 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   omval 1 år 
Kvarter 8 Per Lundin   omval 1 år 
Kvarter 9 Tommy Blom   omval 1 år 

13. Val av valberedning 

Som valberedning utsågs: 

Martin Sundberg  nyval 3 år 
Lena Broman  omval 1 år 
Lars Horneij  återstår 2 år 

14. Behandlande av motioner 

Magnus Zetterqvist förslog att tiden för kallelse till stämman kortas från tidigare 4 fyra 

veckor till 2 veckor. 

Beslut: Motionen bifölls med 14 röster av 19. 

Motionen måste röstas om en andra gång nästa år för att gälla.  

Not: Viktigt att få information inför stämman tidigt. Harald Berg föreslår info på 

hemsidan 4 eller 6 veckor innan. 

15. Midsommarfirandet 2015 – arrangemang 

Midsommar diskuterades och Tommy Blom åtog sig att vara den som håller i trådarna. 

Ett problem för firandet är att det saknas musiker i år.  

Priser till årets lotteri lämnas till Lasse Claesson. 

En arbetsgrupp utsågs av stämman. Följande blev ansvariga för midsommar 2015: 

Musik: Fam Åhnberg 

Lekledare: Lasse Claesson, som också införskaffar chokladbitar till priser. 

Priser: Tommy Blom, Lasse Claesson, Roffe Stohr 

Björklövsansvariga: Tommy Nordén och Harald Berg 



Tillsnyggsansvarig inför festen: Lars Hedin. 

Sammankallande inför midsommar 2015: Tommy Blom. 

En checklista för midsommararrangemanget ska upprättas för kommande år.  

16. Övrigt 

• Tommy Nordén informerade om tennisklubbens sommarverksamhet. 

• Hur hantera parkering på mötesplatserna längs vägarna på Dyviksudd?  

Förslag: En p-förbudsskylt på varje stolpe. 

Styrelsen ska diskutera förslaget på nästa möte. 

• Förslag från Ove Ryderholm att sätta upp affisch när hemsidan är klar. 

Styrelsen sätter upp en affisch. 

• Kritik från Ove Ryderholm på information om städdagen och informationen till 

kvartersombuden. Ove Ryderholm lade fram ett förslag om att kvartersombuden ska gå 

runt och samla in epostadresser till medlemsregister för utskick i gruppmejl. Detta skulle 

kunna användas för t ex kallelse till stämma, städdagar och upprop efter lotterivinster. 

Anette von Sydow kollar upp de lagliga aspekterna kring ett medlemsregister. 

Styrelsen ska diskutera förslaget på nästa möte. 

• Fråga från Lars von Sydow om båtklubbens medlemsantal verkligen stämmer.  

Milvi Lindgren kollar med kassören Robert Svensson om antalet betalande.  

Robert kontaktar båtunionen och stämmer av med medlemsregistret. 

• Harald Berg ville ha ett förtydligande om hur revisor Milvi Lindgren granskar 

föreningen. Milvi förklarade hur arbetet går till och Harald Berg var nöjd med svaret. 

• Lars von Sydow undrade vad styrelsen gör inför utgången om vårt avtal med 

kommunen. Det sträcker sig 10 år framåt, vilket både är en lång och en kort tid. 

Styrelsen har för avsikt att fortsätta och förstärka arbetet med kommunen. Enligt Anette von Sydow 

går avtalet inte att förlänga utan vi måste förhandla fram ett nytt ”enligt hävd”. 

• Lars von Sydow ber stämman att tacka styrelsen med en applåd. Ju större uppskattning, 

ju längre applåd. 

Styrelsen bugar och tackar! 

17. Årsmötets avslutande 

Ordförande Johan Lindgren avslutade stämman med att tackade för det gångna året. 

 

   Justeras:  

 

 

 

Johan Lindgren  Rolf Stohr  Grethel Schober  Cecilia Nordén 

Ordförande  Sekreterare 


