
 
 
 
 

 
	

Information till medlemmarna i Håtö Tomtägarförening med anledning av 
föreningens Årsmöte 

På grund av den situation som råder till följd av pandemin kan inte årets årsmöte genomföras på 

vanligt sätt. Styrelsen valde att skjuta fram årsmötet så långt som stadgarna medger i förhoppning om 

att kunna anordna ett fysiskt möte utomhus men vi inser nu att det med största sannolikhet inte 

kommer vara möjligt. Styrelsen har därför beslutat att genomföra ett helt digitalt möte där det finns tre 

alternativa möjligheter att vara med, antingen via dator, smartphone eller telefon med * #. 

Självklart kommer ett digitalt möte att innebära vissa begränsningar i möjligheten att diskutera och att 

framföra synpunkter jämfört med ett vanligt möte men vi bedömer ändå att det är bättre än att ställa in 

mötet helt. 

 
För att allt ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att alla följer den instruktion för hur det 

digitala mötet ska genomföras som är bifogad i kallelsen 

 
För att alla ska vara insatta i vad som ska beslutas och vilket styrelsens förslag till beslut är följer en 

redogörelse för dessa nedan: 

 
1. Mötets öppnande  

2. Val av ordförande för mötet  

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

4. Justering av röstlängd 

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande  

 Handlingar medlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet 

6. Fastställande av dagordning 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse  

 Ingår i kallelsen 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disponering av resultatet 

 Ingår i kallelsen 

9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet 

 Ingår i kallelsen 

10. Fastställande av budget för år 2021, avgifter, samt sista inbetalningsdag 

 Budgetförslag i kallelsen, oförändrad avgift, sista inbetalningsdag 31/5 

11. Fastställande av ersättning till funktionärer 

 Oförändrad ersättning 

12. Fastställande av antalet suppleanter i styrelsen. 

 Styrelsens förslag 2 suppleanter 

13. Val av styrelse,    Valberedningens förslag  

a. ordförande    1 år Lars-Göran Uddholm 

b. två ordinarie ledamöter  2 år Gunnar Berg 

    2 år Staffan Hagnell 

c. två styrelsesuppleanter  1 år Anders Lundsten 

1 år Bo Nilsson 

d. två revisorer   1 år  Per Magnusson 

1 år Bo Kjellman 

e. två revisorssuppleanter  1 år Julia Holtz Elvesjö 
f. Därutöver har ledamöterna Birgitta Markén Modig och Arne Roloff 1 år kvar på sina 

mandatperioder 

Tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande 1 år 

  



 
 
 
 

 
	

14. Behandling av 2 inkomna motioner 

 Två motioner som har inkommit från Daniel Fagerberg är bifogade i kallelsen med styrelsens förslag 

till beslut angivet på respektive motion  

15. Beslut om skogsgallring 2021. 

Styrelsen föreslår att skogsgallring år 2021 ska ske enligt skogsvårdsplanen och då omfatta område 5  

16. Information 

1. Av föreningens förvaltare 

2. Av föreningens bryggansvarige 

3. Av föreningens Jakt- och Fiskeansvarige 

4. Av föreningens informations och hemsidesansvarige 

5. Om midsommar 

17. Övriga frågor 

18. Årsmötet avslutas 

 

Vid frågor kring beslut eller andra synpunkter är de medlemmar som så önskar välkomna att kontakta 

styrelsen innan mötet och framföra sina synpunkter 

 

Med en förhoppning om att allt ska fungera bra och att vi får ett givande möte önskar styrelsen alla 

medlemmar varmt välkomna till årsmötet  

 

Lars-Göran Uddholm 

Ordförande 


