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(inklusive Nässelviken och Notvarpets föreningar). 

Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening  
Protokoll från styrelsemöte 2, hos Joachim Wolf. 

 

Närvarande:  Frånvarande: 

Gunnel Forsberg, ordförande  

Jan-Olov Wall, kassör 

Britt-Mari Karlsson 

Christin Svensson 

Joachim Wolf  

Kent Emtelin 

Rikard Holmberg 

 

 

§ 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 

 Strandskyddsdispens. Föreningen fick inte strandskyddsdispens för avverkningen och 

kommer därför återta ansökan och slipper därmed betala avgiften för ansökan. 

 Bygglovsansökan har inkommit för nybyggnad TS1:16. Styrelsen kommer inte inkomma 

med något yttrande i frågan. 

 Vattenfall avser att ändra stäckning för förstärkning av elnätet och vill därför ha ett nytt avtal 

med föreningen. 

 Skrivelse gällande årsavgiftsbefrielse för bryggkommittén. Styrelsen har beslutat att detta 

hanteras av bryggkommittén inom gällande budget för Nässelvikens brygga. 

 Skrivelse angående avgift för fällda djur på föreningens mark. Styrelsen inför en tillfällig 

avgiftsbefrielse för fällda djur under jaktsäsongen 2017-2018. 

 

§ 5. Rapporter 

 Ångbåtsbryggan. Inkomna offerter för renovering av bryggan ligger inte inom tillgänglig 

budget. Försök att ta in ytterligare offerter kommer att göras, Joakim ansvarar för detta. Även 

en uppmaning om tips från medlemmarna kommer att läggas ut på hemsidan. 

 Trädgruppen rapporterar att flistuggningen har påbörjats och att de har planerat in ett möte 

med Mälarö Timber. Rapportering från det mötet kommer att publiceras på hemsidan. 

 

§ 6. Ekonomi 

 Aktuellt läge gicks igenom. 

 Fakturor på årsavgiften har skickats ut. 

 

§ 7. Verksamhetsplanering 

 Verksamhetsplanen uppdaterades. 

 

§ 8. Övriga frågor 
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 Årsmötesprotokollen kommer att skickas ut. 

 

§ 9. Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte hålls kl. 19:00 den 15 feb 2018 (hos Gunnel Forsberg), därefter 

kommande möten: 7 april, 19 maj. 

 

§ 10. Mötet avslutas 

 Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Rikard Holmberg  Gunnel Forsberg 
 

 

 

 

 


