
Tofta Holmars Samfällighetsförening

Mötesprotokoll Tofta Holmars Samfällighetsförening GA:1 och GA:2.s ordinarie års-
stämma 18 juli 2020.

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

2) Till ordförande för stämman valdes Marcus Pettersson.

3) Till sekreterare för stämman valdes Lars Andrén.

4) Till justerare av protokollet tillika rösträknare valdes Mikael Nilsson och Anders Sjögren.

5) Stämmans deltagare konstaterade att stämman var behörigt utlyst. Stämman godkände mötets 
dagordning. 
 

6) Kassören Ulric Andersen presenterade röstlängden för GA:1 (Tofta Holmar och Lissbovik) och 
GA:2 (Vägen i Lissbovik). Närvarande på stämman var representanter för 29 fastigheter.

7) Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för 2019.  
 
Petter Lundquist redogjorde för verksamhetsberättelsen och hänvisade till de utskickade 
stämmohandlingarna som närmare beskriver aktiviteterna på arbetsdagarna, underhållet i 
hamnen, utvidgning av parkeringsområdet och arbetet med säkerhetsfrågan i Lissbovik.  
 
Ulric Andersen redogjorde för föreningens ekonomiska ställning genom en sammanslagen rap-
port för båda föreningar. Föreningens ekonomi beskrevs som ordnad och solid med en behåll-
ning vid utgången av 2019 på 176 316 kronor. 2019 innebar ett överskott i förhållande till bud-
get på 22 830 kronor.

8) Revisorernas berättelse för 2019 avseende GA:1 och GA:2.  
 
Ordinarie revisor Fredrik Kellström konstaterade att föreningens ekonomi och dess bokföring 
hanterats i god ordning under 2019, utan några anmärkningar från föreningens revisorer.

9) Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

10)  Stämmans ordförande konstaterade att inga motioner inkommit.

11) Status för arbetet med höjd säkerhet i Lissbovik samt stämmans beslut om en rambudget för 
säkerhetsåtgärder.  
 
Styrelsen berättade om arbetet med säkerhetsåtgärder i hamnen med anledning av att 11 båt-
motorer stulits under ett år och att stämman 2019 givit styrelsen i uppdrag att öka säkerheten i 
Lissbovik. Styrelsen har fått in två offerter på kameror uppkopplade mot larmcentral. Lösningar 
som skulle kosta 6000 kronor per fastighet eller totalt cirka 350 000 kronor. Styrelsens uppfatt-
ning är dock att effekten av uppkopplade kameror är tveksam i förhållande till kostnaden. Sty-
relsen har också undersökt alternativet med en grind till hamninloppet men ännu inte hittat nå-
gon leverantör. Styrelsen menar dock att möjligheten att stänga igen hamninloppet totalt sett är 
den mest intressanta säkerhetslösningen. Styrelsen begärde därför ett mandat av stämman att 
hitta en lösning med en grind för max 350 000 kronor eller 6000 kronor per fastighet, motsva-



rande kostnaden för uppkopplade kameror. Avgiften ska när en lösning är framtagen, debiteras 
medlemmarna som en engångsavgift utöver ordinarie medlemsavgift. Stämman beslutade att 
ge styrelsen detta mandat. Styrelsen kommer att informera föreningen kring hur arbetet i frå-
gan fortskrider.   
 
Utöver detta kommer föreningen att installera en egen kamera vid utloppet till hamnen, en 
grind uppe på bryggan samt sätta in timer för ljus och radio i klubbstugan i Lissbovik.  
Stämman uppmanade styrelsen att därutöver se till att vass rensas i Lissbovik under arbetsda-
garna för att öka insynen. Stämman ville också att styrelsen undersöker möjligheten och in-
tresset att införa vaktpass vissa nätter i Lissbovik, vår och höst. Fokus bör vara nätter mellan 
söndagar- och måndagar, tidpunkter då motorer oftast stulits. Stämman beslutade att styrelsen 
också ska undersöka möjligheten om ett vaktpass kan motsvara en arbetsdag.

12) Närvaron vid arbetsdagar och översyn av avgifter.   
 
Stämman lyfte frågan om låg närvaro på arbetsdagarna. Stämman menade att avgiften för ar-
betsdagar, som återbetalas när en medlem deltagit vid en arbetsdag, är för liten. För närvaran-
de är denna avgift 750 kronor per arbetsdag vid max två tillfällen. Stämman gav styrelsen i 
uppdrag att se över antalet arbetsdagar och ta fram ett förslag om justerad avgift. Styrelsen 
ska också överväga om medlemsavgiften behöver höjas. Förslag om förändring av återbetalad 
avgift vid arbetsdag samt eventuell höjd medlemsavgift ska prövas av stämman 2021.

13) Medlemsavgift 2020. 
 
Stämman beslöt att medlemsavgiften 2020 ska vara oförändrat 2.000 kronor. Stämman beslöt 
också att retroaktivt godkänna att styrelsen pga Coronasituationen debiterat medlems avgifter-
na utan att stämman dessförinnan fastställt medlemsavgiften.  

14) Val av styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning. 
 
Stämman beslöt om omval av Petter Lundquist som ordförande i styrelsen fram till nästa 
stämma. Gabriella Hosszu, valdes som ny ordinarie ledamot för två perioder. Marcus Petters-
son valdes som ersättare fram till nästa stämma. Henrik Künnecke valdes om som ersättare 
fram till nästa stämma. Lars Andrén, Matti Sällberg och Peter Lundholm fortsätter i styrelsen till 
nästa stämma efter att ha valts för två perioder vid stämman 2019. 
 
Björn Blomkvist och Fredrik Kellström omvaldes som revisorer till nästa stämma. Jonas  
Hermansen omvaldes som ersättare för revisorerna till nästa stämma. Camilla Wiström och 
Göran Israelsson valdes till ledamöter av valberedningen fram till nästa stämma. Camilla Wi-
ström ska vara sammankallande.

15) Övriga frågor. 
 
Styrelsen informerade om samfällighetens regler som finns publicerade på webben kommer att 
uppdateras med information om att endast för Mälaren tillåten båtfärg får användas på båtar 
som har hamnplats i Lissbovik. Enligt regelverket ska föreningen också ha en webb-grupp. 
Denna grupp har sedan flera år upphört. Av regelverket kommer det istället att framgå att före-
ningen håller webbplatsen endast uppdaterad i mån av kompetens inom föreningen. 

16) Stämmans avslutning, avtackning av Ulric Andersen. 
 
Stämman avslutades med en avtackning av Ulric Andersen som i och med årets stämma slutar 
i styrelsen efter cirka 20 år. Styrelsen och flera stämmodeltagare vittnade om den mycket stora 
betydelse Ulric haft för föreningen genom åren, inte minst hans stora arbetsinsats för att för-
verkliga en ny hamn. Ulric tackade stämman och menade att det varit en glädje att ha fått för-
troendet att få arbeta för föreningen i så många år.    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