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Protokoll fört vid Tofta Holmars 
Samfällighetsförenings Årsstämma 
den 10:e april 2016 i Församlings-
hemmet på Adelsö. Tid: 16:15-18:00 
Närvarande: Ett 35-tal medlemmar som 
representerade 28 fastigheter enligt 
särskild förteckning 

 
1. Mötets öppnande 

Efter sedvanligt mingel över kaffe och smörgås hälsar föreningens ordförande 
Ulric Andersen de närvarande välkomna, presenterar namnen på nya ägare och 
medlemmar i föreningen och förklarar stämman för öppnad. 

 
2. Val av ordförande för stämman 

Stämman utser Thomas Mann att leda dagens förhandlingar. 
 

3. Val av sekreterare för stämman 
Stämman utser Göran Israelsson att föra protokoll över dagens förhandlingar. 

 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Stämman utser Thomas Hemberg och Lars Romin att justera dagens protokoll 
och tillika vara rösträknare vid förhandlingar. 
 

5. Fastställande av röstlängd för GA:1 respektive GA:2 
Efter upprop fastställer stämman respektive röstlängd. 
Företrädare för 27 fastigheter avseende GA:1 och 28 fastigheter avseende GA:2 
äger rösträtt vid stämman. 
 

6. Frågan om stämmans behörighet 
 Stämman förklarar sig vara kallade på sätt som föreningens stadgar föreskriver             
 
7. Fastställande av dag- och arbetsordning 

Stämman fastställer av styrelsen utsänt förslag till dag- och arbetsordning för 
årsmötet.                                                                           
 

8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för           
  2015 avseende GA:1 (Tofta Holmar och Lissbovik) och GA:2 (vägen) 

Föreningens ordförande Ulric Andersen föredrar utsänt förslag till 
verksamhetsberättelse. Ulric upplyste om att den yttre bryggan har förskjutit 
sig ca 50 cm söderut i en storm i december. Justeringar kommer genomföras 
som ett garantiåtagande av leverantörerna. 
Styrelsens ekonomiansvarige Göran Israelsson föredrar föreningens resultat 
och balansräkning avseende 2015 enligt utsända handlingar. Föreningen får 
totalt ett överskott på 8.259 kr. Han påpekade särskilt att föreningen inte 
längre har några finansiella skulder för hamninvesteringen, utöver vanliga 
leverantörsskulder för drift då samtliga långivare har inlämnat skuldebreven 
eller förklarat att fordran är kvittade. Av de ca 193.000 kr som kvarstod av 
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investeringsbeloppet har ca 192.000 kr förbrukats enligt de åtgärder som 
redovisats i verksamhetsberättelsen. 
   

9. Revisorernas berättelse för 2015 avseende GA:1 och GA:2 
Revisorn Hans Sundqvist redogör för det av båda revisorerna utsända yttrandet 
i vilket föreslås  
dels att föreningens styrelse skall beviljas ansvarsfrihet avseende föreningens 
verksamhet och förvaltning för den tid revisionen omfattar, dvs kalenderåret 
2015, 
dels att årets resultat balanseras i ny räkning. 
Förslaget avser både GA:1 och GA:2. 
 

10. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamheten 2015 
  inom GA:1 och GA:2 

 
 Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag enligt punkt 9, att bevilja 
 styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar, dvs kalenderåret 2015. 

 
11.  Styrelsens förslag avseende verksamhet, budget m.m. för GA:1 och GA:2 

 under 2016 
 

 -     Inkomna motioner – inga motioner föreligger för behandling 
 

- Aktiviteter 2016 – av styrelsen föreslagna aktiviteter under 2016 inom GA 1 och GA 
2 som tidigare utskickats antas av stämman 
 

- Arbetsdagar under 2016 – stämman beslutar, enligt förra årets nya regel att 
antalet arbetsdagar under 2016 skall vara 3 stycken varav 2 är obligatoriska och 
att depositionen för två obligatoriska arbetsdagar skall vara 1.500 kr. Beloppet 
regleras som alltid mot föregående års arbetsinsats och inbetalas i samband 
med debiteringen av årsavgiften. Stämman fastställer att arbetsdagarna ska 
vara lördagarna 28/5, 10/9 och 8/10 

 

-      Årsavgiften för 2016 – stämman beslutar att årsavgiften till föreningen skall 
vara oförändrad och att avgiften skall inbetalas senast den 31/5 2016 

 

-      Inkomst- och utgiftsstat (budget) för 2016 för GA 1 och GA 2 – stämman 
beslutar att 
fastställa styrelsens förslag till budget för GA 1 och GA 2 avseende 2016 
daterat 2016-02-20, där GA 1 kalkylerat får ett överskott på 16.650 kr och 
GA 2 kalkyleras till ett överskott på 1.451 kr. 

 
-      Debiteringslängd för 2016 för GA 1 och GA 2  - styrelsens förslag avseende 

debiteringslängd år 2016 daterad 2016-02-20 för drift och investeringar 
inom GA 1 och GA 2 fastställes av årsstämman. Det innebär för bebyggd 
fastighet inom GA 1 3.500 kr och obebyggd 350 kr. För bebyggd fastighet 
inom GA 2 är beloppet 191 kr utom för Tofta 3:3 som erlägger 327 kr och 
Tofta 3:5 som erlägger 116 kr. För övriga obebyggda fastigheter inom GA 2 
är beloppet 19 kr. 
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12. Styrelsens förslag till uppdaterade Regler för Tofta Holmars 
Samfällighetförening  

 Punkten 11 g ska förtydligas så att det framgår att man avser permanent 
uppställning. Med den ändringen antog årsmötet 5:e utgåvan av reglerna. 

 
13. Fastställande av antal styrelseledamöter (3-7) och suppleanter (1-3). 
 Valberedningen föreslår att styrelsen fortsättningsvis skall bestå av 5 ordinarie
 ledamöter och 2 ersättare. Stämman fastställer valberedningens förslag. 
  
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
  
 Valberedningen konstaterar att  

Chaterine Kellström valdes till styrelsen på 2 år vid årsstämman 2015 och 
således har 1 år kvar i styrelsen. Likaledes gäller för Lisa Rolf, men hon har 
begärt att få lämna styrelsen. 
Valberedningen föreslår omval till styrelsen på 1 år av 
Ulric Andersen (fyllnadsval efter Lisa Rolf) 
 
samt  nyval på 2 år av Staffan Törnqvist, Henrik Künneke och Petter Lundquist. 
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 

Valberedningen förslår nyval av Lars Andrén och Carina Nilsson-Graf som 
ersättare i styrelsen på 1 år. 
Stämman beslutar i enlighet med valberredningens förslag. 
 

Valberedningen föreslår att Staffan Törnqvist utses till föreningens ordförande  
på 1 år.  
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag 
 

15. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 
 Valberedningen föreslår omval av Björn Blomqvist och nyval av Hans Nyberg 

som föreningens revisorer på 1 år. 
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 

Valberedningen föreslår nyval av Peter Lundholm som revisorssuppleant på 1 
 år. 

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
 
16. Val av valberedning 

Föreligger förslag på omval av Suzana Lundholm (sammankallande). Mikael 
Nilsson föreslogs till nyval som valberedare under 1 år. 
Stämman fastställer förslagen.  

 
17. Eventuella frågor att hänskjutas till styrelsen för beredning/åtgärd 

 

a) Informationsspridning genom föreningens hemsida är viktig och arbete 
med att få den fungerande behöver utföras. Styrelsen uppdras att 
skyndsamt få igång detta arbete. 

b) Vad som helst får inte slängas i sopcontainern i Lissbovik. Föreningens 
medlemmar uppmanas att källsortera och att lägga plåt, plast, glas m.m i 
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uppsamlingskärl som bl. a finns vid hembygdsgården på Adelsö eller vid 
Söderby busstation på Munsö. Ekerö kommun inför källsortering av 
organiskt avfall, därför ska ”matrester” läggas i gröna soppåsar, om man 
inte själv komposterar. Dessa påsar kommer finnas tillgängliga i 
föreningsstugan i Lissbovik.  

  
18. Dag när stämmoprotokollet finns att tillgå   
                        Fr.o.m.  söndagen den 1 maj 2015 i samtliga medlemmars mailboxar. När hemsidan 
 fungerar kommer det läggas där. 

 
 
19.  Årsstämman avslutas 

Ulric Andersen, föreningens avgående ordförande, vänder sig också till de 
kamrater som nu lämnar arbetet i styrelsen och andra förtroendeuppdrag,  
Thomas Mann, Lars Graf, Hans Sundqvist, Carina Nilsson Graf och Göran 
Israelsson vilka uppvaktas med blomster och varma applåder. 
Mötesordförande Thomas Mann tackar samtliga närvarande för visat intresse 
och engagemang vid dagens förhandlingar och förklarar 2016 års förenings-
stämma för avslutad. 
 
 

 

   
Thomas Mann  Göran Israelsson 
mötesordförande  mötessekreterare 

 
 

    
Thomas Hemberg  Lars Romin 
protokollsjusterare   protokollsjusterare  
  
 
 
 
 


