
Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 19 maj 2018 i Hembygdsgården vid Muskö skola. 

Styrelseordförande Gunnel Forsberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

1.  Val av ordförande respektive protokollförare för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes K-G Widén. 

Till protokollförare för mötet valdes Rikard Holmberg. 

2.  Fråga om kallelse till föreningsstämman behörigen skett. 

Mötet fann att kallelsen skett i behörig ordning. 

3.  Fastställande av dagordning. 

Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

4.  Upprättande av röstlängd. 

35 fastigheter var representerade varav 14 via fullmakt. 

5.  Val av justeringsmän tillika rösträknare. 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Erik Reuterswärd och Hans Lundquist. * 

 6.  Styrelsens årsredovisning med förslag till disposition av årets resultat. 

Ordförande kommenterade årsredovisningen och föreslog att årets resultat, 48 113 kr, balanseras i 

ny räkning. 

7.  Revisorernas berättelse. 

Curt Broman föredrog revisionsberättelsen och föreslog att resultat- och balansräkning fastställs 

samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

8.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat. 

Resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat fastställdes. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Mötet beslöt att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret. 

10. Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår. 

Gunnel Forsberg föredrog styrelsens förslag för 2018: 

Oförändrad avgift 800 kr 

Oförändrad återbetalning med 500 kr per fastighet för de som är med och gör en insats på 

städdagen. 

Fortsatta sommaraktiviteter på Torpaängen. Herbert Kussbach åtog sig förtjänstfullt att leda 

aktiviteterna på Torpaängen ytterligare en sommar.  

 



Försommaraktivitet lördagen den 16 juni, 2018, på Torpaängen. Det planeras för loppis för 

medlemmarna, kaffe, saft och bullar samt olika aktiviteter för barn och vuxna. 

Upprustning av Ångbåtsbryggan. 

Städdag ordnas lördagen den 27 april 2019 

11.  Beslut om medlemsavgift. 

Avgiften beslöts, enligt förslag ovan att vara oförändrad. 

12.  Beslut om kostnadsersättning för: 

a. Styrelsen 

Kostnadsersättningarna beslöts vara oförändrade. 

Ordförande  3 500 kr 

Sekreterare   3 500 kr 

Kassör           3 500 kr 

Ledamot        1 000 kr 

b. Revisorer. 

Kostnadsersättningarna beslöts vara oförändrade. 

Revisor 500 kr 

c. Valberedningen 

Stämman beslöt att öka ersättningen till valberedningens ledamöter till 1 000 kr. 

13.  Val av: 

a. Ordförande på 1 år. 

Gunnel Forsberg(1:53) valdes (omval) till ordförande. 

b. Styrelseledamöter 

Joachim Wolf (5:03) valdes (omval) på två år. 

Anders Wecke (5:30) valdes (nyval) på två år. 

Anders Fagerlind (1:70) valdes (nyval) på två år. 

Lars Stendahl (5:75) valdes (nyval) på två år. 

Jan-Olov Wall (5:68) har ett år kvar. 

Rikard Holmberg (1:08), Christin Svensson (5:10) och Britt-Marie Karlsson (5:08) hade begärt att få 

avgå. 



c. Revisorer och revisorssuppleant. 

Curt Broman (5:55), valdes (omval) på ett år. 

Bill Lundgren (5:46), valdes (nyval) på ett år. 

Till revisorssuppleant valdes Hans Lundquist (5:53)(nyval) på ett år. 

d. Valberedning. 

Till valberedning omvaldes, Leif Cardmark (5.49), sammankallande, och Herbert Kussbach (1:19). 

14.  Stadgeenligt inkomna motioner. 

1. Lisbeth Engstrand angående trädfällning i ”kärret” vid Torpavägen 9 samt angående jakt på 

föreningens område. 

Lisbeth anser, att utförd trädfällning i kärret kommer att minska vattenupptagningen, varför det är 

risk för att det bildas en ”sjö” i kärret. Andra medlemmar framförde att det ökade ljusinsläppet 

kommer att öka annan växtlighet. Styrelsen kommer också att följa upp hur den fortsatta 

växtligheten utvecklas. 

Jaktledaren, Lars Stendahl (5:75), redogjorde för hur jakten går till. Enligt tidigare beslut, måste den 

fastighetsägare, som inte tillåter att jaktlaget tar hand om fällt djur på sin fastighet, anmäla detta till 

styrelsen. 

2. Stig Eriksson, Roland Svensson, Tommy Strömbäck och Hans Lindberg angående bidrag till 

Nässelvikens brygga. 

Motionen angående bidrag om 30 000 kr för att göra området kring Nässelvikens brygga trevligare 

och mer tillgänglig även för icke båtägare, bifölls av stämman. 

15.  Övrigt. 

I anslutning till val av ny styrelse kom frågan om tolkningen av vem som är medlem upp. 

Stämman beslöt att göra följande  tillägg till stadgarna,  

§ 4 Medlemskap: 

Som medlem räknas också maka, make, sambo, barn och förälder till ägare av fastighet i föreningen. 

Beslut krävs också på ytterligare en följande stämma (extra eller ordinarie). Vid denna ytterligare 

stämma krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. 

Styrelsen informerade om ett antal punkter: 

Ångbåtsbryggan. Bryggan måste repareras för att vara säker. Så fort vi hittat en stabil och 

kostnadseffektiv lösning kommer arbetet att utföras. 

Badbryggor i Torpa sjön, Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att jobba vidare med förslaget, bygglov 

undersöks som steg 1. 



Notvarpet. Idéer finns för kanotställ och eventuell sjöbastu, styrelsen undersöker möjlighet till 

eventuellt bygglov.  

Jakt. Fortgår som tidigare år. Styrelsen tillsammans med jaktlaget jobbar för en tydligare annonsering 

(hemsida, anslagstavlor och skyltar). Vildsvinens utbredning följs noggrant av jaktlaget.  

Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. Styrelsen sparar minimalt med data för fakturerings och 

kontakt -information. Allt enkelt att ta bort när medlem avslutar sitt medlemskap. 

Kontaktperson till Notvarpet ska läggas till i verksamhetsberättelsen. 

16.  Avslutning. 

Avtackade ordförande Gunnel Forsberg avgående styrelseledamöter samt mötesordförande K-G 

Widén och avslutade stämman. 

* Ej medveten om detta val. Hans Lundquist. 

 

Vid protokollet 

 

 

Rikard Holmberg (protokollförare)            K-G Widén (mötesordföranden) 

 

Justeras 

 

 

Erik Reuterswärd   Hans Lundquist 

 

 

Påskrivet protokoll finns hos styrelsen. 


