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Protokoll ftirt vid RTF:s flrsm0te tisdagen den 15 mars 2016

1. Klockan 19.08 fiirklarar fiireningens ordfiirande David Timner Ekman m6tet 6ppnat.

2. Till ordfijrande fdr irsmdtet viiljs Malena Jdnsson och till sekreterare Carl Alstrdmer.

3. Dagordningen faststiills i enlighet med irsmdteskallelsen.

4. Mdtet anses vara utlyst enligt stadgarna, di de som uppgivit korrekt adress till styrelsen kunnat
erhilla kallelsen i tid.

5. Till justeringsmdn v6ljs Per Sommarstrdm och Bernt Jakobsson och till rdstrlknare vliljs
sekreteraren ftir mcitet.

6. Rostliingd (niirvarolista) upprtittas;32 nawarande personer representerar 35 fastigheter.

7 . Verksamhetsberdttelsen for 2015, som utsiints i samband med kallelsen, fbredras av
fiireningens ordfrirande David Timner samt kassdren Anders Stuart. Mdtet beslutar att
godkiinna verksamhetsberiittelsen samt att (noll)resultatet balanseras i ny riikning.

8. Revisionsberiittelsen liises upp av revisor Claes Aberg och styrelsen beviljas ansvarsfrihet fiir
det gflngna iret.

9. Arvodet till styrelsen ftjr arbetet i viig- samt tomtiigareft)reningen faststiills till totalt 25.000
kronor fijr arbetet i biigge fiireningarna

10. Sekreteraren frredrar denJbrsta w de nd propositionerna som ingick i kallelsen, giillande
medlemskap i Risets Tomtiigarefdrening ftir nytillkomna fastigheter. Propositionen ftireslir att
fastigheter som tillkommit genom styckning och liknande kan srika medlemskap i fiireningen
och upptas genom erliiggande av intriidesavgift. fusmdtet beslutar att godkiinna propositionen
med nedan tillegg.

Arsmdtet uppdrar, i anslutning till beslutet ovan, styrelsen att undersdka huruvida man kan
vara frivillig medlem eller inte i tomt[gareftreningen. Det finns vidare ett dnskemil att
propositionen pi sikt skall omarbetas och inkluderas i ft)reningens stadga. Det finns slutligen
dnskemil att generellt se 6ver stadgarna i ftireningen.

Andra propositionen, ocks& bifogad kallelsen, giillande medlemsavgift fbredras av
sekreteraren. Med anledning av medlemmars dnskan om forbiittrad uweckling och underhf,ll
av gemensamiigda ytor foreslflr styrelsen att stiimman skall godktinna att en 6rlig
medlemsavgift skall erl5ggas av ftireningens medlemmar somt att denna avgift fiir 2016 skall
vara200 kronor. Aven denna proposition godkdnns av mcitet.

Inga motioner har inkommit fran fi)reningens medlemmar.

11. David Timner informerar om verksamhetsplanen fbr 2016 och n[mner att fbreningen fitt del
av ett arv efter den tidigare fiireningsmedlemmen Inga Lindqvist &ir hennes <inskan var atl
pengarna skulle bidra till omridets goda, framftirallt till midsommariingen. Fdreningens kassor
Stuart redogor ftr budget och resultatdisposition fiir 2016 vilka uts8nts med kallelsen.
Verksamhetsplan och budgeten faststiills av m6tet som samtidigt beslutar att pengarna frin
Inga Lindqvists arv skall gi till en ny bod vid Midsommariingen och att den nya boden skall
biira namn efter Inga.
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12. A:rendet fr&n masten mellan Risvdgen och Enrisvdgen rullar pi ftir det nionde iret i rad vilket
inbringar drygt 16.000 kronor, ett pris som till ftiljd av ett stillast6ende KPI inte utvecklas
mycket men som samtidigt lyder under ett avtal som inte varit llmpli gt att andra.

Avgiften fran Betklubben beslutades vara l0 medlemsavgifter motsvarande 2.000 kronor. Det
noteras att bitklubben utciver denna avgift betalar viigftireningen en avgift motsvarande tre
andelstal.

13. B<irje Drakenberg ftiredrar, i sin roll som ordftirande i valberedningen, ftirslag till ny styrelse:
Som ordinarie styrelseledamdter omviiljs David Timner och Anders Stuart pi tvi 6r. Per-
Fredrik Lindahl och Carl Alstrdmer kvarstir ett 6r di de valdes vid ftirra &rsm6tet till en period
om tvi 6r.

14. Som suppleanter pi ett 6r omvdljs Sofia Kinch, Niklas Ohlson samt Linda Hdggstrdm

15. Till revisorer vdljs Olle Isaksson pi tv& ir och Claes Aberg kvarstir pi sitt andra av det
tv66riga mandat han sitter pi. Som revisorssuppleanter under ett 6r omviiljs Malena Jdnsson
och Gunnar Linus.

16. Till valberedning omviiljs B6de Drakenberg, Martin Mella och Urban Falk. Dessa fflr i
uppdrag att sdka en fiiirde, g?irna kvinnlig, ledamot att adjungeras till valberedningen.

17. Midsommarfirandet i Riset brukar vara stort och viilbesokt med upp till 500 personer frin
ntiromridet och kringliggande omriden. De som tidigare ttr anangerat hiindelsen dnskar kliva
tillbaka och nya intresserade att driva och delta i arrangemanget s<ikes och kan med ftirdel h6ra
av sig till styrelsen.

Det noteras att fiireningen ffller 80 ir 2017, en begivenhet som borde uppmiirksammas med
nigon form av kalas.

18. Under 6ret har viss jakt skett av vilwirdaren men det har inte gitt s& bra, for jtigarna, di det
varit mycket pi gflng i form av miinniskor som rdr sig och fastigheter som byggs ut si
resultatet stannade vid tvi fiillda bockar. Styrelsens ambition 5r att nuvarande nivi pfl jakten
och &irmed mingden djur som tillits vara kvar skall bibeh6llas.

De medlemmar som tilliter att jiigarenanviinder tomten fiir passage och jakt vid de ginger jakt
sker kan anm[la detta genom kontakt med styrelsen. De medlemmar som inte dnskar jtigarens

niirvaro pi sin tomt kan ocksi meddela styrelsen detta.

19. I detaljplanen finns byggratt fi)r mindre bastubyggnad vid Figels6ngens angbitsbrygga.
Fdreningen har inte ekonomiska resurser att pi egen hand bygga bastu. Istiillet kommer bastu
att byggas som privat initiativ genom en bastuforening med mdjlighet filr alla
Tomtiigareftireningens medlemmar att deltaga. Styrelsen kommer att informera medlemmarna
ndr projektet startar, vilket berflknas ske under 20i6.

F6reningsmedlemmen Urban Falk har varit i kontakt med kommunen med mdjlighet fiir
fastighetstigare atthyra ut boende till flyktingar di det finns ett behov av detta. Intresserade
fiireningsmedlemmar kan kontakta Nacka kommun eller Urban Falk p& Risvtigen 16.

Betklubben Onskar pipeka att det finns milj<iregler kring beffvatt pfl egen tomt, vilket inte iir
tillfltet utan att fiilja detta regelverk.

Det finns en "skyltgrupp" till uppgift att skapa snygga skyltar i omr&det. Gruppens medlemmar
ser g6ma att fler hugade fbreningsmedlemmar deltar i gruppen. Intresserade kan med fiirdel
kontakta Urban Falk pi Risviigen 16.



19.

20.

Tid och plats f6r protokolljustering beslutas genom diskussion mellan sekreteraren,
m6tesordf6randen och justeringsmdnnen under kommande vecka.

Mdtesordfdranden fdrklarar irsmotet avslutat klockan 21 .25.

Vid protokollet: Mdtets ordfdrande:

CarlAlstrdmer

Justeras: Justeras:

Saltsjd-Boo den 15 mars 2016
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