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1.  Föreningsstämmans öppnande. 

     Ordförande i Tofsö Samfällighetsförening Lars Andersson hälsade alla välkomna och      

     förklarade årets stämma öppnad. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 

     Till ordförande för stämman valdes Kurt Hamrin. 

     Till sekreterare för stämman valdes Pia Randahl. 

 

3. Justering av röstlängd. 

     Alla röstberättigade till stämman hade registrerats liksom de fullmakter som 

     lämnats; 76 röstberättigade och därav 9 juridiskt bindande fullmakter.     . 

 

4. Val av två personer att justera dagens protokoll, tillika rösträknare.   

    Jan Garding och Karin Lindgren valdes. 

 

5. Fråga om kallelsen till Föreningsstämman har utfärdats i behörig ordning. 

    Stämman fastställde att kallelsen utgått i behörig ordning. 

 

6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. 

 

    6.1. Årsredovisning och verksamhetsberättelse. 

           Verksamheten 2020 fanns beskrivet i materialet och föredrogs inte på mötet. 

 

    6.2. Revisorernas berättelse. 

           Urban Persson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna. 

           Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verk- 

           samhetsåret 2020. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020 

           lades till handlingarna. 

           Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

 

  7. Förslag till åtgärder 2021 

  

          Vägar: Lars Lindquist informerade om allmänt underhåll av vägarna som skrapning,  

          snöröjning och saltning av grusvägar. På asfaltsvägarna har lagning av vägkanter 

          utförts efter vildsvinens framfart. 

          Kommande år kommer en ny asfaltering av Trydalsvägen vara nödvändig från  

          Källviksvägen upp till korsningen mot Älgstigen. 

          Trofi kommer att påbörja grävningen för fiber under juni. Fibern kommer att läggas i  

          dikena. Av den anledningen avvaktar vi fortsatt utdikning och slyröjning tills vi vet var  

          fibern ska läggas. 

 



           

          Hamnen: Sten Vollmer informerade om att upprustningen av hamnen pågår. En hög- 

          tryckstvätt som kan hyras finns nu i låst litet skjul vid sjösättningsrampen. 

          Alla bommar i dåligt skick ska på sikt bytas ut. I dagsläget kan inte 20 båtplatser 

          användas pga dåliga bommar. Det är mycket lönsamt för föreningen att hyra ut  

          båtplatser till utomstående. På sikt kommer hamnen att var självförsörjande. 

          En pontonbrygga för kajaker och kanoter är under byggnation. 

          Hopptornsbryggan är i dåligt skick och behöver bytas ut de närmaste åren till en  

          kostnad av ca 150.000 kr. 

        

         Skog och äng: Lars Andersson informerade om att mycket skogsarbete har utförts  

         under våren. Fortsatt planering sker under hösten för skogsarbetet 

Vattenverket: Lars Lindquist berättade att arbetet med vattenverket och byten av 

rörkopplingar är avslutat. Nu är risken att bli utan vatten även vid stor  

belastning mycket liten. Ett avtal med Sandbäckens Rör för löpande underhåll och 

hjälp vid uppstart och nedstängning finns redan. 

Ekonomi: Johan Malmberg informerade om förenings ekonomi och de investeringar 

som har gjorts de senaste åren. Det egna kapitalet har minskat och Samfälligheten 

behöver ha en budget för oförutsedda händelser på ca 400–500 kkr. 

För att skapa den buffert vi behöver och samtidigt fortsätta göra några investeringar 

har föreslagits en höjning av årsavgiften från 5000 kr till 6000 kr. Höstens avgift ökas 

därför med 500 kr och blir således 3000 kr. 

 8. Budget 2021 

     Stämman diskuterade förslaget om att höja medlemsavgiften tillsammans med 

     godkännande av budget 2021. Därefter röstade stämman med stor majoritet  

     att godkänna avgiftshöjningen samt övriga poster i budgetförslaget. 

 

9. Beslut om ändring av föreningens stadgar: Beslut togs att det räcker att ha en 

    revisorssuppleant. 

10. Styrelsens och revisorernas arvoden 

      Styrelsens och revisorernas arvoden för 2021 blir 71.600 kr, varav revisorernas arvoden 

      utgör 4600 kr. 

11. Val av styrelse och styrelsesuppleant och revisor: 

      Valberedningens förslag: 

      Ordförande för en tid av 1 år                                      Lars Andersson    Omval 

      Ledamot för en tid av 2 år                                          Pia Randahl          Omval 

      Ledamot för en tid av 2 år                                          Anna Lindquist      Nyval 

      Suppleant för en tid av 1 år                                        Jan Garding          Nyval 

      Revisor ordinarie för en tid av 2 år                             Urban Persson     Omval   

          

      Valberedningen: 

      Kristina Fahlén  för en tid av 1 år 

      Teresia Vollmer för en tid av 1 år. 

 

 

       



12. Föreningsstämmans avslutande 

      Johan Malmberg och Jan Fahlén avtackades av Lars Andersson. 

      Kurt Hamrin avslutade stämman och tackade samtliga deltagare. 

 

 

 

       Vid protokollet:                                         Ordförande vid stämman: 

 

 

 

        Pia Randahl                                            Kurt Hamrin 

 

 

 

       Justeras:   

  

 

 

       Jan Garding                                             Karin Lindgren 

 

       

      Diskussionsstund:   

      En medlem tog upp att sommarvattnet ska inte ska användas för bevattning av   

      gräsmattor. 

 

      En fråga om vattenkvaliteten i handpumparna kom upp. Det ska vara tjänligt  

      vatten i de 3 fungerande pumparna. 

         

      En positiv nyhet är att det nu finns återvinningskärl även för plast, kartong och wellpapp 

      samt metall vid miljöborgen. Medlemmarna uppmanas använda glascontainrarna rätt och  

      de gröna påsarna endast ska användas till matavfall. 

    

      Gisekvarn har god erfarenhet av Trofi som snart ska börja gräva i Tofsö. 

   15 vildsvin har skjutits sedan jakten påbörjades. 

 

      Den 17.7 – 18.7 finns det även i år möjlighet att ta simborgarmärket i Lillsjön. 

 


