östra Tynni ngö Fastighetsägarförening
Protokoll fört vid årsmöte för östra Tynningö Fastighetsägarförening
Tid och plats: 2015-06-13 på Bygdegården, Tynningö

Närvarande: Åke Söderlind, Gunilla Lilliehöök, Lennart Wikström, Ulf Johansson, Stig Lundbäck,
Leif Magnusson, Jan-Olov Tidbeck, Ture Wallström, Kaj Strandberg, Claes Tornberg.

!.

Till ordförande och sekreterare vid stämman valdes Åke Sciderlind och Lennart Wikström.

2.

Tilljusteringsmän valdes Ulf Johansson och Leif Magnusson.

3.

Närvaroförteckning togs upp genom upprop.

4.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
Gunilla Lilliehöök redogjorde för räkenskaperna. Mötet beslutade godkänna årsredovisningen.
Jan-Olov Tidbeck läste upp revisionsberättelsen som rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

5.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

6.

Beslöts att inga arvoden ska utgå. Kostnadsersättningar kan beviljas.

7.

Val av ordförande. Valberedningen hade avsagt sig sitt uppdrag.
Beslöts att välja om Åke Söderlind som ordförande på en tid av ett år.

8.

Val av ledamöter och suppleanter.
Till styrelseledamöter valdes Gunilla Lillehöök (omval) och Lennart Wikström (omval), båda på en tid
av 2 är. Som suppleanter valdes Claes Tornberg (nyval), Lotta Lilja (omval) och Ulf Johansson (nyval),
samtliga på en tid av 1 år.

9.

Till revisor för ett år valdes Jan-Olov Tidbeck. Till revisorssuppleant, ett år valdes Leif Magnusson.

L0. Till valberedningen valdes Leif Magnusson och Stig Lundbäck.

LL. lngen samarbetsorganisation som föreningen har rätt att välja ledamöter ifinns på ön, varför inget
val av sådana ledamöter förrättades.

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Förslaget till verksamhetsplan för det kommande året genomgicks punkt för punkt.
Särskilt ingående avhandlades följande frågor.

-

Framtiden för vänthuset vid färjeläget. Styrelsens målsättning är att, när Trafikverket flyttat ut,

återställa vänthuset för sin ursprungliga uppgift. Tankar finns att få SL att stå för underhållet mot
att SL:s trafikanter kan utnyttja vänthuset. Mötet föreslog att även ta kontakt med Trafikverket

för ev. medfinansiering avframtida underhåll, då även resande med färjan kan ha behov av ett

vänthus.
- Förslaget att undersöka intresse för att sätta upp enklare fotbollsmål på ängen, och att
undersöka om slänten bredvid ängen kan iordningsställas som enklare badplats samt att söka
säkerställa tillgång till gästplatser vid båtklubben för åtminstone en femårsperiod genom en

donation till båtklubben.

-

Mötet beslöt att godkänna verksamhetsplanen.

13. Ärenden som väckts i enlighet med S11.

lnga sådana ärenden fanns.
14. övriga ärenden.

Diskuterades Vaxholms kommuns förslag till fördjupad översiktsplan (FöP) och de skillnader som där

finns mellan detaljplanelagt område och ej detaljplanelagt område. Mötet föreslog styrelsen att
inom samrådstiden för FöP:en (svar senast 2 augusti 2015) yttra sig till kommunen och framhålla att
skillnaderna mellan planlagda områden och utomplaneområden inte motiveras på ett rationellt

begripligt sätt i förslaget och därför verkar skapa eller bibehålla stora opåkallade orättvisor mellan
fastighetsägarna på östra Tynningö när det gäller tillåtna tomtstorlekar och byggrätt.
Åke Stiderllnd tackade mötesdeltagarna förvisat intresse och förklarade 2015 års årsmöte avslutat.
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