
Tofta Holmars Samfällighetsförening

Mötesprotokoll Tofta Holmars Samfällighetsförening GA:1 och GA:2.s ordinarie års-
stämma 25 mars 2018.

1) Ordförande Petter Lundquist hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade stämman.

2) Till ordförande för stämman valdes Thomas Mann.

3) Till sekreterare för stämman valdes Lars Andrén.

4) Till justerare av protokollet tillika rösträknare valdes Lars Romin och Martin Rolf.

5) Kassören Ulric Andersen presenterade röstlängden för GA:1 och GA:2. Det konstaterades att 
närvarande på stämman var 36 stämmodeltagare som representerade 28 fastigheter. De nya 
fastighetsägarna Karin och Magnus Kilger hälsades särskilt välkomna. Röstlängden fastställ-
des.

6) Om stämmans behöriga utlysande. 
Mötesordförande Thomas Mann berättade att kallelse och dagordning skickats till 
medlemmarna via mejl den 15 februari och att möteshandlingarna skickats ut under vecka 9. 
Medlemmarna konstaterade att stämman var behörigt utlyst.

7)  Fastställande av dag- och arbetsordning för stämman. 
 Stämman fastställde föreliggande dag- och arbetsordning utan ändringar.

8) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2017.
Föreningens ordförande Petter Lundquist och kassören Ulric Andersen presenterade verksam-
heten samt föreningens räkenskaper under 2017. Det konstaterades att verksamheten bedri-
vits enligt plan med undantag för inköpet av hjärtstartare och utökningen av parkeringsytan för 
GA:1. Inköpet av hjärtstartare har fördröjts och sker istället 2018. Arbetet på parkeringsytan har 
påbörjats men inte slutförts som planerat, arbetet avslutas istället under innevarande år. 
Kostnaderna för hjärtstartare och utökad parkeringsyta kommer att tas som en investering 
2018 och skrivas av på tre eller fem år.

9) På fråga från stämman redogjorde Ulric Andersen för garantilösningen för hamnen. Anlägg-
ningens generella 3-åriga garanti från entreprenören Pampas Marina har upphört 2017. För 
pontonbryggornas konstruktion och fäste kvarstår ytterligare två års garanti. Föreningen har för 
det framtida underhållet av hamnen skapat en reparationsfond vilken årligen får ett tillskott på 
cirka 30 000 kronor genom uthyrningen av de extra båtplatserna. Styrelsen bedömer att fonden 
om tre år kommer att uppgå till cirka 150 000 kronor. Styrelsen konstaterade att verksamheten 
2017 genererat ett överskott totalt cirka 13 000 kronor vilket tillförs till det egna kapitalet.

10) Revisorernas berättelse för 2017 avseende GA:1 och GA:2. 
Revisor Björn Blomkvist konstaterade att föreningens räkenskaper hanterats med god ordning 
och utan anledning till anmärkningar. Björn Blomkvist föreslog att stämman skulle fastställa 
resultat och balansräkningen för 2017 och att verksamhetens resultat balanseras i ny räkning 
samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017. 

10) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamheten inom GA:1 och GA:2



      Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11) Styrelsens förslag avseende verksamhet och budget med mera under 2018.
Mötesordförande konstaterade inledningsvis att inga motioner var inkomna till stämman. 
Ulric Andersen berättade att några större åtgärder kostnadsmässigt inte planeras under året 
utöver löpande drift, inköp av hjärtstartare och den utökade parkeringsytan. I samband med ar-
betsdagarna finns behov av att reparera taket på stugan i Lissbovik, olja träet på bryggan och 
fräscha upp den lilla telefonkiosken på Granholmen som fungerar som bibliotek. 

Frågan om regelverket för trädfällning inom samfällighetsföreningen aktualiserades för 
övervägande av styrelsen. Styrelsen föreslog som datum för arbetsdagarna 2018, den 26 maj, 
den 22 september och den 20 oktober. För två av dessa dagar gäller arbetsplikt. Styrelsemed-
lemmar är som kompensation för arbetet i styrelsen undantagna arbetsplikten. 

För 2018 föreslås oförändrade medlemsavgifter med 3500 kronor för GA:1 minus eventuellt 
avdrag för arbetsdagar samt 191 kronor för GA:2. Debiteringslängden avseende GA:1 och GA:2 
är oförändrad jämfört med 2017.

Ulric Andersen presenterade båda föreningars budget 2018. Föreningens enskilt största 
kostnad är sophämtning för vilket 55 000 kronor har budgeteras. Stämman informerades om att 
Ekerö kommun upphör med hämtning av grovsopor och att detta måste bekostas av föreningen 
via privat entreprenör. Stämman uppmärksammade att föreningens elkostnad under 2017 varit 
drygt 6000 kronor men att endast är 2000 kronor budgeterats 2018. Styrelsen kommer att följa 
kostnadsutvecklingen för el och vid behov justera för detta inom budgetramen. Stämman fast-
ställde budget och verksamhetsplan, årsavgifter och debiteringslängd för 2018.

12) Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare.
       Valberedningens ordförande Anders Sjögren föreslog oförändrat antal ordinarie
       styrelseledamöter, revisorer och ersättare, dvs 5 ledamöter och 2 ersättare samt  
       2 revisorer och 1 revisorssuppleant.

  Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

13)  Val av styrelseledamöter och ersättare 2018.
       Anders Sjögren presenterade valberedningens förslag till styrelse:

  
  Till ordförande föreslogs omval av Petter Lundquist
  Till kassör föreslogs omval av Ulric Andersen
  Till styrelseledamöter föreslogs nyval av Peter Lundholm.   
  Lars Andrén och Matti Sällberg är sedan förra stämman valda på två år.    
Till ersättare föreslogs omval av Henrik Kunneke och Carina Nilsson Graf.
Som revisor föreslogs omval av Björn Blomberg och nyval av Fredrik Kellström. 
Som revisorssuppleant föreslogs Jonas Hermansen.
Till valberedningens ordförande föreslogs omval av Anders Sjögren och nyval av 
Fredrik Hedley. 
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

       Under punkten presenterade Petter Lundquist styrelsens ambition att 2018 försöka utöka       
       Skog- och markgruppen från tre deltagare till 3-5 deltagare per ö för att göra gruppen mindre       
       sårbar. Skog- och markgruppen kunde inte vid stämman bemannas med så många deltagare 
       utan styrelsen fick i uppdrag att arbeta enligt den föreslagna inriktningen och i efterhand
       försöka hitta tillräckligt många intresserade deltagare. 

 14)  Frågor för fortsatt beredning av styrelsen.
        Styrelsen informerade om planen att ersätta de trasiga Y-bommarna på Tofta Holmars         
        allmänna bryggor med mooringlinor. Stämman föreslog att styrelsen utöver alternativet
        mooringlinor också prövar möjligheten att trasiga flytblock ersätts med stolpar som slås i   



        ned i botten. Styrelsen undersöker även denna möjlighet. 

       Styrelsen frågade därefter om medlemmarnas användning av hemsidan och om    
       det finns möjligheter att ersätta hemsidan med mejl för att förenkla administrationen. 

 Enligt stämman fanns det ett relativt stort intresse för hemsidan. Styrelsen noterade detta och
       meddelade att den fortsätter att diskutera lämplig lösning för styrelsens information till 
       medlemmarna. Avslutningsvis informerade styrelsen att intresserade medlemmar har           
       möjlighet att under året gå en enklare kurs i trädfällning under ledning av Henrik Künnecke.

15)  Stämman beslöt att protokollet ska skickas till medlemmarna senast den 15 april

16)  Stämman avslutades med att styrelsen tackades för sin arbetsinsatser det gångna året.

Mötessekreterare

Lars Andrén

Justeras

      
Lars Romin Martin Rolf

Protokollet i original och i undertecknat skick förvaras i föreningens arkiv


