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Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening  
Protokoll från styrelsemöte den 29 okt 2016, ”Nässelvikens båtvagn” på Torpaäng, Muskö. 

 

 

Närvarande:  Frånvarande: 

Gunnel Forsberg, ordförande Rikard Holmberg 

Jan-Olov Wall, kassör 

Christin Svensson 

Britt-Mari Karlsson  

Joachim Wolf  

Kent Emtelin 

 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

 Gunnel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Godkännande av dagordning 

  Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

  Styrelsen gick igenom och godkände föregående protokoll.  

 

§ 4. Skrivelser 

 En medlem avsäger sig medlemskap i Tomtägareföreningen. 

 En förfrågan från en medlem i SUNDs stugförening har inkommit om intresse för bredband 

via fiber. Beslutades att vidareförmedla förfrågan till våra medlemmar. Brevet/informationen 

återfinns på hemsidan i ”Info/Nyhets rutan” samt beskrivs kort i kommande Info-blad.  

 

§ 5. Rapporter 

 Trädgruppen har rapporterar att, 

o Parkavverkningen är lite försenad, de har nu (26/10) börjat på Sitsängen och 

startdatum för Torpa skog blir prel. i slutet av november. 

o Brev skall nu ha skickats ut till alla våra medlemmar från Mälarö Timber om 

möjlighet till trädfällning på respektive tomt, en kopia finns på hemsidan. 

o Ekonomin hos Mälarö Timber har ifrågasatts av medlemmar men Trädgruppen kan 

inte se något felaktigt eller anmärkningsvärt. Vi skall enligt avtal få ett förskott innan 

parkavverkningen får starta. Aktuell info lägg ut på hemsidan. 

 Jaktgruppen har jagat vid 2 tillfällen på området, inga djur skjutna. 

 Gunnel har studerat de kommande reglerna för ekonomisk verksamhet/föreningar. De 

förväntas inte påverka vår förening alls.  

 Ett nytt info-blad kommer att skrivas och anslås på anslagstavlor och hemsidan innan mitten 

av november. 

 

§ 6. Ekonomi 

 Medlemsavgiften har precis fakturerats och betalningar har börjat komma in. 

 Ekonomin ser överlag god ut mot budget. 
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§ 7. Verksamhetsplanering 

 Verksamhetsplanen uppdaterades. 

 

§ 8. Övriga frågor 

 Den nya hemsidan www.torpaskog.com lanserades i september. 

 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte 

 Styrelsemöte 3 hålls 18 feb 2017, Spånga. 

 Styrelsemöte 4 hålls 8 apr 2017, Muskö. 

 Årsmöte samt styrelsemöte 5 hålls 20 maj 2017, Muskö. 

 (Städdag Tomt, 22 april) 

 

§ 10. Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Joachim Wolf  Gunnel Forsberg 
 

 

 

 

 

http://www.torpaskog.com/

