
Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 28 maj 2016 i Muskö IF’s klubblokal. 

Styrelseordförande Gunnel Forsberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

1. Val av ordförande. 

Till ordförande för mötet valdes Gunnel Laufke. 

 

2. Val av sekreterare. 

Till sekreterare för mötet valdes Jan-Olov Wall. 

 

3. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 

Mötet fann att kallelsen skett i behörig ordning. 

 

4. Fastställande av dagordning. 

Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 

5. Upprättande av röstlängd. 

34 fastigheter var representerade. 

 

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 

Till justeringsmän valdes K-G Widèn och Hans Lundquist. 

 

7. Styrelsens årsredovisning. 

Ordförande och kassör kommenterade årsredovisningen. Kassören påpekade 

att städdagen kostat mer än budgeterat pga det stora deltagandet, vilket i sig 

är positivt. 

 

8. Revisorernas berättelse. 

Curt Broman föredrog revisionsberättelsen och föreslog att resultat- och 

balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det 

gångna räkenskapsåret. 

 

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition 

av årets resultat. 

 Resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat fastställdes. 

 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Mötet beslöt av ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 

2015. 

 

11. Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår. 

Styrelsens förslag diskuterades. 

- Hans Lundquist ansåg att ersättningen för städdag skall sänkas till 400 kr. 

  Förslaget avslogs av mötet. 



- Styrelsens förslag om att ta bort gemensamma brevlådorna avslogs av 

   mötet. 

Mötet beslöt att bifalla: 

-Oförändrad årsavgift 800 Kr. 

-Stadgeenlig inträdesavgift 1 kr. 

-Fortsatt sommaraktivitet på Torpaängen 

-Städdag 22 april 2017 

-Försommaraktivitet 11 juni 2016. 

 

 

12. Beslut om kostnadsersättning för : 

a. Styrelsen 

b. Revisorer. 

Kostnadsersättningarna beslöts vara oförändrade. 

 

13. Styrelsen förslag till utgift- och inkomststat samt medlemsavgift. 

Styrelsens förslag antogs. 

 

14. Val av: 

a. Styrelseordförande för 1 år. 

b. Styrelseledamöter för 1 alt 2 år 

c. Revisorer och revisorssuppleant för 1 år. 

d. Valberedning. 

Sittande ledamöter är Kent Emtelin, Jan-Olov Wall samt Ben Hadjji. 

I tur att avgå är Christina Jelbring Klang, Bill Lundgren och Inger Rosell. 

Ben Hadjji har begärt att få avgå i förtid. 

 

a. Till styrelseordförande på 1 år valdes Gunnel Forsberg. 

b. Till ledamöter på 2 år valdes Christin Svensson, Rickard Holmberg, Britt- 

    Marie Karlsson och Joachim Wolf.  

c. Till revisorer för 1 år omvaldes K-G Widèn och Curt Broman. Till 

     revisorssuppleant för 1 år valdes Bill Lundgren. 

d. Som valberedning omvaldes Leif Cardmark och Herbert Kussbach. Leif C 

    sammankallande. 

 

 

15. Stadgeenligt inkomna motioner. 

Inga inkomna motioner. 

 

 

16. Övriga ärenden. 

- Ben Hajji förevisade nya hemsidan. Medlemmarna meddelas när den 

  idriftsätts. 

- Dricksvattenpumparna. 

   Kent informerade om läget. 

   Christina informerade om pumpenkäten. 

   Nya styrelsen fortsätter med analys av enkäten. 



-Skogsvård. 

   Efter kontakter med Mälarö Timber har föreningen fått en detaljerad 

   skogsskötselplan. K-G Widèn, som har egen erfarenhet av skogshantering, 

   talade mycket varmt för skötselplanen. Se bilaga. 

   Notera också möjligheten för medlemmar att få träd fällda på sin fastighet 

   utan kostnad. Se bilaga 1 och 2. 

  Mötet uppmanade styrelsen att skriva avtal om skogsskötsel med Mälarö 

  Timber. 

 

 

17. Avslutning. 

Mötet avslutades av mötesordföranden Gunnel Laufke varefter 

styrelseordförande Gunnel Forsberg tackade mötesordförande för väl 

genomfört möte. Gunnel Forsberg avtackade också de avgående 

styrelseledamöterna och tackade dem för väl genomförd mandatperiod. 

 

 

Vid protokollet 

 

Jan-Olov Wall (protokollförare) Gunnel Laufke (mötesordföranden) 

 

 

Justeras 

 

K-G Widen   Hans Lundkvist 

 


