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Protokoll föreningsstämma 
 
Årsmöte Torpa skog tomtägareförening, ekonomisk förening 

Den 18:e Maj 2019, Muskö hembygdsgård 

 

 

Närvarande 

 

Enligt närvarolista  

 

 

Punktvis redovisning enligt dagordning 
 

1. Till mötets ordförande väljs K-G Widen och till protokollförare Anders Fagerlind 

 

2.  Kallelse har behörigen skett 

 

3.  Dagordningen fastställes 

 

4. Röstlängden räknas till 24, varav 2 med fullmakt 

 

5. Till justeringsmän tillika rösträknare väljs; Lisbeth Engstrand(T 5:38) och Paola Eriksson (T 5:2) 

 

6.  Styrelsens ordförande Gunnel Forsberg föredrar 2018 års verksamhetsberättelse.   

Stämman godkänner verksamhetsberättelsen. 

Stämman beslutar att Gundestugan byter namn till Torpastugan. 

Årets resultat: -34074 kr föreslås balanseras i ny räkning. 

 

7. Revisorerna föredrog revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 och föreslog att resultat- och 

balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

 

8. Resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat fastställdes och godkändes av stäm-

man. 

 

9. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

10. Styrelsens förslag till årsmötet avseende verksamhetsåret 2019, fortsatta aktiviteter på Tor-

paängen samt städdag 25 April 2020, presenterades och godkändes av stämman.  
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11. Årsavgiften beslutades oförändrad 800 kr / fastighet med återbetalning på 500 kr för de som är 

med på städdagen.  

Höjning av avgifter för båtplatser vid Nässelviken enligt; utsida stora bryggan höjs            till 1000 

kr. Insida stora bryggan höjs till 1300 kr. Lilla bryggan höjs till 1300 kr.  

Båtplatsinnehavare som ej deltar på arbetsdagarna kommer debiteras en extra avgift om 300 kr per 

tillfälle ( 2 arbetsdagar per år planerat) 

 

12. Kostnadsersättning beslutas oförändrad. 

Ordförande, kassör och sekreterare; 3500 kr/ person och år 

Ledamot och valberedning; 1000 kr / person och år 

Revisorer; 500 kr / person och år 

Kontaktperson Nässelviken 1000 kr 

Kontaktperson Notvarpet 500 kr 

 

13. A  Gunnel Forsberg (Ts 1:53) omvaldes till ny ordförande på 1 år 

      B Jan-Olov Wall (T 5:68) omvald på 2 år 

          Kent Emtelin (T 5:57) omvald på 2 år 

          Margareta Wiechel (T 5:47)  nyval på 2 år 

          Joachim Wolf valde att avgå på egen begäran. 

          Anders Fagerlind (Ts1:70, Lars Stendahl ( T 5:75) och Anders Wecke (T 5:30) har ett         

          år kvar.   

          Bill Lundgren (T 5:46)  anlitas att biträda kassören  

     C  Curt Broman (T 5:55) omvaldes till revisor på 1 år 

          Lennart Björkman (T 5:35) valdes till revisor på 1 år 

          Hans Lundquist (T 5:53)valdes till revisorssuppleant på 1 år 

     D  Leif Cardmark (T 5:49) , sammankallande,  och 

          Herbert Kussbach (Ts 1:19) omvaldes till valberedningen på vardera 1 år 

 

14.  Lisbeth Engstrands motion om jakt behandlades och stämman röstade mot motionen           

 

15.  Stämman gav i uppdrag till styrelsen att kontrollera om föreslagen ändring av §4 är lämplig och 

genomförbar. 

 

16. Jaktledare informerade om, och förtydligade hur, jakten bedrivs. Styrelsen gjorde ett förtydli-

gande kring fällningsavgifter ; 300 kr för vuxet djur och 150 kr för kid. Stämman gav styrelsen i 

uppdrag att upprätta formen för hur jakten fortsatt skall bedrivas. 

För upprustningen av ångbåtsbryggan krävs ett arbetslag på 4-5 verktygsvana personer. Inga frivil-

liga trädde fram varvid arbetet med upprustningen tas upp igen, vid ett senare tillfälle. Arbetet med 

flytbryggor i Torpasjön behöver ett godkännande från kommunen gällande bygglov samt strand-

skyddsbestämmelser 

 

17. Mötets ordförande avslutar mötet. Mötets protokoll bifogas på föreningens hemsida samt åter-

finnes hos sekreteraren 
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Protokollförare                                                           Mötets ordförande 

 

 

 

 

Anders Fagerlind.                                                       K-G Widen 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Lisbeth Engstrand                                                      Paola Eriksson 

 

 

 

 

 


