TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
FÖRENINGSSTÄMMA 2011-04-17
Plats: Folkets Hus, Trosa

PROTOKOLL
1. Föreningsstämmans öppnande
Ordföranden Owe Nyquist hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
a) till ordförande valdes Owe Nyquist
b) till sekreterare valdes Lena Ahlström
3. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes efter följande tillägg och ändring:
Valberedningens förslag till revisor är Urban Persson, Liljestigen 13.
Styrelsens förslag till beslut sid 16, punkt 3 i stämmohandlingarna. Ska ha följande
lydelse: att godkänna budget för 2011 och plan för 2012-2014 vad avser intäkter, kostnader
osv.
4. Justering av röstlängd
Alla röstberättigade hade registrerats liksom de fullmakter som lämnats. Sammanlagt 107
röstberättigade hade registrerats varav 6 juridiskt bindande fullmakter. Röstlängden
godkändes.
5. Val av två personer att justera protokollet, tillika rösträknare
Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare valdes Lars
Hellberg och Monika Gustafsson
6. Fråga om kallelse har utfärdats i behörig ordning
Stämman fastställde att kallelse utgått i behörig ordning.
7. Styrelsens och revisorernas berättelser
7.1 Förvaltningsberättelse (se stämmohandlingarna sid. 4-6).
Handlingarna genomgicks rubrikvis. Inga kommentarer eller frågor förekom. Stämman
beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
Verksamhetsberättelse (se stämmohandlingarna sid 8-12).
Handlingarna genomgicks rubrikvis .Inga kommentarer eller frågor förekom. Stämman

beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
7.2. Revisorernas berättelse (se stämmohandlingarna sid. 7)
Per-Anders Broberg föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
Stämman beslutade
7.3.att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
7.4. att fastställa årsredovisning och verksamhetsberättelser 2010.
Därmed lades årsredovisning och verksamhetsberättelser med godkännande till handlingarna.
8. Motioner
Inga motioner förelåg.
9. Styrelsens förslag till budget 2011-2014.
9.1. Budgeterade kostnader 2011 (se stämmohandlingarna sid. 13 och 15)
Stämman fastställde budgeterade kostnader enligt förslag.
9.1.1. Styrelsens och revisorernas arvode 2011 (se stämmohandlingarna sid. 16 att- sats 4)
Stämman beslutade att styrelsens och revisorernas arvode för 2011 totalt skall utgöra
55.800 kronor varav styrelsen arvode utgör 52.320 kronor och revisorernas 3.480
kronor.
9.2. Budgeterade intäkter (stämmohandlingarna sid 13 och 14)
Stämman fastställde budgeterade intäkter enligt förslag.
9.2.1. Hamnavgift för hyresplatser verksamhetsåret 2012 (stämmohandlingarna sid 16 att
sats 1, sid 17. 2)
Stämman beslutade fastställa årsavgift för hyresplatser enligt styrelsens förslag att
erläggas senast 2012-03-15 enligt följande:
A:

Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m

1.600:-

B:

Båtar max 1000 kg och max 6 mx 2,40 m

1.700:-

C:

Båtar max 2000kg och max 7 m x 2,60 m

1.900:-

D:

Båtar max 2000 kg och max 8,50 x 2,80 m

2.200:-

E:

Båtar över 2000 kg och över 8,50 x 2,80 m

2.800:-

9.2.2. Hamnavgift 2011 för medlems 2:a båt (sid 16, att-sats 2 sid 17. 1)
Stämman beslutade att fastställa årsavgift 2011 för fastighetsägares 2:a båt enligt
styrelsens förslag enligt följande:
A:

Båtar max 500 kg och max 5,5 m x 2,20 m

1.000:-

B:

Båtar max 1000 kg och max 6 m x 2,40 m

1.200:-

C:

Båtar max 2000kg och max 7 m x 2,60 m

1.400:-

D:

Båtar max 2000 kg och max 8,50 x 2,80 m

1.900:-

E:

Båtar över 2000 kg och över 8,50 x 2,80 m

2.400:-

9.2.3. Övriga intäkter 2011 (sid 14)
Stämman beslutade godkänna de framlagda förslagen.
10. Förslag till åtgärder att genomföras under 2011 inom ram för budget
(sid 16, att-satser A-I)
A)

att klippa och ta upp växtdelar i Lillsjön enligt tidigare mönster.

B)

att fortsätta plantera träd och buskar enligt uppgjord plan efter trädfällningen längs
Trydalsvägen.

C)

att fortsätta renoveringsarbete i Vattenverket

D)

att rensa diken från stor växtlighet

E)

att genomföra byte av golv i Ladans lider

F)

att om möjligt successivt anpassa storleken på båtplatser till behovet av större platser.

G)

att vid behov byta ut bommar och flöten

H)

att fortsätta skogsvårdande åtgärder enligt gällande och antagen skogsvårdsplan.

I)

att som tidigare år kontinuerligt klippa vissa grönområden och röja sly.
Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 5, vilket är minimum enligt
stadgarna.
12. Val till styrelse och revisorer (se stämmohandlingarna sid. 17 valberedningens förslag samt
bilaga)
12.1. 3 (tre) ledamöter för en tid av 2 (två) år
Lena Ahlström, nyval
Kenny Andersson, omval
Bernt Pettersson omval
12.2. 1 (en) suppleant för en tid av 2 (två) år
Margaretha Jonsson, omval
12.3.

1 (en) revisor för en tid av 2 (två) år
Urban Persson, nyval

12.4. 1 (en) revisorssuppleant för en tid av 2 (två) år
Lena Frykberg, omval
12.5. Valberedningens förslag (stämmohandlingarna sid 17)
Styrelse
Owe Nyquist

ordförande

Lena Ahlström

sekreterare

Kenny Andersson

ledamot

Tord Löfgren

ledamot

Bernt Pettersson

ledamot

Bertil Malmberg

suppleant

Margaretha Jonson

suppleant

Revisorer
Urban Persson
Annika Berg
Lena Frykberg

suppleant

Birger Holm

suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
13. Till valberedning för 1 år valdes
Kalle Lidén
Göran Perssson
Anita Svensson
Valberedningen utser sammankallande sinsemellan.
14. Övriga frågor.
Diskussion kring Tofsö 5:174 vad gällde avloppsfrågan samt detaljplanen för de sex
fastigheterna. Avlopps frågan är efter regeringsrättens beslut inte kopplad till den detaljplan
som antagits för fastigheten. Styrelsen har invänt mot att den planerade bebyggelsens storlek
påverkar det första intrycket av karaktären på hela Tofsö.
Fråga om hur länge begränsningen 4 ton på vägarna inom samfälligheten gäller. Svaret är
tills tjälen har släppt vilket troligtvis innebär månadsskiftet april/maj.
Fråga om Miljöstationen avseende om föreningen har någon kostnad för den. Svaret är nej.
Fråga om möjlighet att utöka antalet containrar för att möjliggöra ytterligare sortering av
sopor. De som fattas är plast, förpackningar och metall. Synpunkter på att det är skamligt att
de som slänger sopor inte klarar att sortera avfallet och lägger det på marken trots att skyltar
om förbud som är uppsatta. De containrar som fattas får vi klara oss utan och kasta sopor i
Vagnhärad tex. Tyvärr inte möjligt att utöka antalet containrar vilket är en kostnadsfråga för
Trosa kommun.
Fråga om ansvaret för skötseln av skogen nu när Göran Persson flyttat. Göran Persson
kommer även i fortsättningen att axla ”skogsmullearbetet”.
Sommarvattnet kommer förhoppningsvis att komma igång under eftermiddagen. Bär- och
Tvärstigen får vänta tills nästa vecka pga sönderfrusen vattenmätare.

15. Tid och plats för justering av protokollet samt protokollets tillgänglighet
(stämmohandlingarna sid 17, att-sats 5)
Förerningsstämman beslutade att protokollet justeras enligt stadgarna och anslås i Hamnen
senast 8/5.
16. Föreningsstämmans avslutning.
Mötesordföranden Owe Nyquist framförde tack till avgående revisor Per-Anders Broberg
med blombukett.
Göran Persson avtackades för sitt tioåriga arbete som sekreterare i Tofsö Samfällighets
styrelse. Göran tackade för de värmande ord som riktats till honom och tackade de
medlemmar som ställt upp med praktiskt arbete under åren.
Webbansvarig Tord Löfgren tackades med blombukett för arbetet med hemsidan.
Stämmans sekreterare tackades med blombukett.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman 2011 avslutad.

Ordförande vid föreningsstämman

Justeras

…......................................................
Owe Nyquist

….............................................
Monika Gustafsson

.............................................
Lars Hellberg

