Kallelse till årsmöte
EDHOLMA TOMTÄGAREFÖRENING KALLAR TILL
FÖRENINGSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 13/9 kl 13.00 I
TORNVILLAN
Förslag till dagordning
1 Ajournerat möte återupptas
2 Val av ordförande att leda förhandlingarna
3 Val av sekreterare
4 Mötets behöriga utlysande (kallelse med e-post eller post minst 14
dagar före).
5 Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning
6 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll
7 Verksamhetsberättelse för 2019. Beslut att fastställa densamma
8 Framläggande av årsredovisning
9 Framläggande av revisionsberättelse
10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11 Beslut om disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
12 Fastställande av budget
13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
14 Fastställande av arvode till ledamöter och suppleanter för 2020
15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter
16 Val av revisorer samt suppleanter
17 Val av valberedning
18 Motion om Kvarnbryggan och fiberrören som ligger precis nedanför badstegen. Dessa måste flyttas eller
grävas ned. Frågan har varit uppe flera år. Vi boende runt Kvarnbryggan vill också att föreningen avsätter lite
pengar för upprustning och lite ny sand.
19 Övriga frågor
20 Mötets avslutande

Edholma Tomtägareförening (ETF) Verksamhetsberättelse för år 2019
Årsstämman hölls den 19 maj i Tornvillan, Vaxholm. Under året har två protokollförda
sammanträden hållits.
Styrelsen har bestått av: Peter Carlson (ordförande)
Magnus Rittnor (sekreterare)
Johan Lundin (kassör)
Caroline Westcott (ledamot)
Johan Torstenson (suppleant)
Lars Elison (revisorer)
Lena Rinne och Kerstin Lindström (revisorsuppleanter)
Bengt Elison och Lars-Åke Fredberg (valberedning)
Medlemmar:
Föreningen har under året haft 105 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 700 kr per tomt.
Naturvårdsdag/gemensam arbetsdag för alla medlemmar:
Vid arbetsdagen 28 september röjdes det vid Östra/Bets udde och Badviken. Efter avslutad arbetsdag
bjöds det på goda grillade korvar, läsk och öl. Ett stort tack till alla er som kom och arbetade för vår sak!
Midsommarfirande: På midsommaraftonen smyckades majstången med löv och blommor av glada barn
och vuxna. Enligt gammal Edholmatradition hölls midsommarfirandet på midsommardagen vid kvarnen.
Midsommar-tåget startade som vanligt vid Engqvists grind och gick till kvarnen under sång och musik av
jazz trumpetaren Karl Olandersson. Edholma tomtägarförening gav Karl en gåva som tack. Vid kvarnen var
det dans runt majstången och olika aktiviteter som pilkastning, gissa rätt, säckhoppning, potatislöpning m m.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som ställt upp för att skapa detta lyckade arrangemang. Den sedvanliga
fotbollsmatchen mellan öns Östra och Västra sida spelades på söndagen under midsommarhelgen på den
välklippta fotbollsplanen under ledning av domaren Bengt Elison. Detta år var det Östra sidan som vann
matchen. Simskola: Årets simskola var traditionsenligt veckorna 28 och 29 och vi tackar Lotta Sjöblom med
familj för bra arrangemang.
Vaxholm 1/1 2020

Peter Carlson

