
                                                                                                                                   

	  
 

STÄF	  -‐	  Sommarbo	  Tomtägarförening 

Sommarbo, Vikingshill (område C) i Nacka kommun 

 
 

 

	  
	  

	  
Dagordning	  vid	  årsmöte	  1:e	  September	  2021	  

	  

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 

3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt och fastställande av 
dagordning. 

 
4. Upprättande av röstlängd och val av justerare, tillika 

rösträknare. 
 

5. Styrelsens a) Verksamhetsrapport  
                 B) Ekonomisk rapport 
 

6. Revisors rapport 
 

7. Fastställande av resultat och balansrapport 
 

 

Möte	   Årsmöte	  	  
Datum	   2021-‐09-‐01	  
Plats	   Sommarbo	  Badplats	  
	  
Ordinarie	  ledamöter:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Suppleanter:	  

	  
Niklas	  Sköldkvist	  (Ordförande)	  
Göran	  Larsson	  (Sekreterare)	  
Petronella	  Werngren	  (Kassör)	  
Johan	  Ekeström	  
Lena	  Lidén	  
Anders	  Molander	  
Anna	  Bergqvist	  
	  
Rickard	  Olsson	  
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 
 

9. Preliminär ekonomisk rapport för innevarande 
verksamhetsår 

 
10. Styrelsens förslag till avgifter och budget för kommande 

verksamhetsår 
 

11. Fastställande av avgifter och budget 
 

12. Val av: 
Ordförande på 1 år (Niklas Angerind) 
Revisor på 1 år (Magnus Betmark) 

 
Avgående Styrelsemedlemmar: 
Anna Bergqvist 
Anders Molander 
Petronella Werngren 
 
Val av ny styrelse: 
Niklas Angerind (Ordförande) 
Marie Licznerski (Kassör)  
Göran Larsson (Sekreterare)  
Lena Lidén (Ordinarie) 
Johan Ekeström (Ordinarie) 
Ulf Enlund (Ordinarie) 
Niklas Sköldkvist (Suppleant) 
Rickard Olsson (Suppleant) 
Mona Toofani (Suppleant) 
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Valberedning: 
Cecilia Engström 
Anders Molander 
 
13. Medlemsfrågor 
a) Upplåtelse för fåren på Velamsund 1:32 har avtalats 1 mån 

ömsesidig uppsägningstid med tomtägare Hans Ternbrant. 
b) En frivillig gruppering (2-3p) med uppgift att underhålla 

Engelska parken, förslagsvis ansvara för röjning eller samla 
gruppering för ett årligt underhåll. Finns frivilliga? 

 
14. Enligt stadgarna i tid inkomna motioner: 
1) ”Skapa förutsättningar för större badplats”  
2) ”Information + Avyttring mark” 
 


