Protokoll Föreningsstämma 2021
Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening
7 augusti 2021 på Torpaäng

Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och vi hoppades alla på ett smidigt möte då det fortsatte att regna.

Förslag till Dagordning
1. Val av ordförande respektive protokollförare för mötet.
- Som ordförande till mötet valdes Paola Zetterberg, som protokollförare Joachim Wolf
2. Upprättande av röstlängd.
- 34 röstberättigade (29 deltagare + 5 fullmakter)
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
- Göran Westberg och Johan Andersson valdes
4. Fråga om kallelse till föreningsstämman behörigen skett.
- Ja, per mail och post, Inga invändningar fanns
5. Fastställande av dagordningen.
- Inga invändningar fanns
6. Styrelsens årsredovisning med förslag till disposition av årets resultat.
- Styrelsens ordförande kommenterade de fordringar som tidigare funnits och nu lösts samt det lilla
överskottet på 1473:- som förs över i ny räkning. I övrigt hänvisades till på hemsidan upplagda dokument,
http://torpaskog.com/wp-content/uploads/2021/07/Resultat-2020-Tomt.pdf
7. Revisorernas berättelse.
- Som redovisat i skrift blev revisionsberättelsen en Granskningsberättelse då de revisorer som hittades
och förtjänstfullt löste uppgiften inte var med från årets början. Granskningen hittade ett fel i bokförda
medlemsavgifter, nu justerat, i övrigt allt ok!
8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen samt disposition av årets resultat
- Inga invändningar fanns från årsmötets deltagare.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- Ja, enhälligt!
10. Stadgeenligt inkomna motioner 2021 samt även för 2020.
- Några äldre motioner kommenterades men las till handlingarna då det får ses som historiska och saknar
värde då personer, namn mm bytt positioner etc.
- Andreas Swills om bidrag a’ 12.5’ för att utveckla miljön vid Notvarpet, - Ja, pengar anslås.
- Peter Sikström om att fälla en skuggande stor tall vid badstranden, Torparn,

- Inget beslut. Nya Styrelsen ombeds att ta tag i frågan, strandskydd?, gallring av stort farligt träd?
- Lisbeth Engstrand om att minska antal personer i Styrelsen.
- Nej! , snarare fler, sakkunniga, suppleanter, arbetsgrupper etc. enligt mötet

- Lisbeth Engstrand om att jakt, påstående om olagligt med hund resp. vilka som deltar samt obetalda
fällavgifter.
- En livlig diskussion, Hans Lundberg redogjorde för hur jakten går till och Styrelseordföranden om det
avtal som finns sedan många år.
- Årsmötet tog beslut om att inga fällavgifter skall finnas. 7 röster för avgifter, 17 för avgiftsfritt.
Nya Styrelsen ombeds se över ”jaktavtalet” och vad som skall gälla framöver.
- Lisbeth Engstrand om vår bryggor, att ev. nya bryggor i Torparn hamnar på rätt plats, att Ångbåtsbryggan
får en lösning.
- Nya Styrelsen ombeds ta tag i frågorna.
-Nina Hermansson, om uppförande av eventuell Bastu i området, ex. vid Notvarpet.
Mötet anser att beviljat bidrag till Notvarpet får vara en start, och avvaktar i övrigt.
”Ärvt” från Vägsamfällighetsmötet,
- Göran Westberg, om den ”dubbelbeskattning” av medlemmar med båtplats i Nässelviken. De betalar för
väg via sitt andelstal plus en extra delmängd en gång till för fastigheten/tomten som båtplatserna ligger på.
- Tomt eller väg? - För den nya styrelsen att se över och komma med förslag
11. Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår.
- Lämnas till den kommande helt nya Styrelsen att utarbeta och äga.
12. Beslut om arvoden för:

a) Styrelseledamöter, b) Revisorer, c) Övriga

- Förslag till höjning av arvoden, Valberednings förslag om en höjning med 500:- per uppdrag och år
godkändes enhälligt av mötet.
Nya arvoden är, Styrelseordförande, kassör, sekreterare, 4.000:Ledamöter
1.500:Revisorer
1.000:Valberedning
1.500:- Nya Styrelsen fick i uppdrag att se över arvoden generellt hur de skall vara i nivå och för vilka tjänster.
13. Beslut om medlemsavgifter.
- Styrelsens förslag är oförändrade avgifter, vilket godkändes av mötet.
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas.
- Enligt Valberedningens förslag.
15. Val av ordförande mfl. - Enligt valberedningens förslag.
a) Ordförande på 1år

Christine Svensson

T 5:10

b) Styrelseledamöter på 1 år Paola Zetterberg
Janne Sund
Bill Lundgren
Styrelseledamöter på 2 år Johan Andersson
Eric Josdal
Andreas Swills

T 5:2
T 5:22
T 5:46
T 1:26
T 5:20
T 1:48

c) Revisorer och revisorssuppleanter
Sammankallande
Jan-Olov Wall
Jari Nurminen

T 5:68
T 5:69

d) Valberedning
Sammankallande

Joachim Wolf
Göran Westberg

T 5:3
T 1:74

16. Beslut om reviderade stadgar.
- De förslag som legat på hemsidan återremitterades till den nya styrelsen att se utveckla ytterligare.
17. Beslut om fortsatt gallring av träd på föreningens grönområden.
- Livlig diskussion, ”parkaverkning”, för kallt, blött, varmt, mjukt, brandrisk, lågt i tunnel, 4års stök etc.
- Vägföreningen och ansvariga är bakbundna av att arbetat aldrig avslutas så att vägarna kan färdigställas.
Bill Lundgren redogjorde för avtalet som skrevs September 2016 och då hade ett förväntat slut i Mars
2017. Idag gäller - Mälarö Timber färdigställer Söder om Hyttavägen, städning och diverse i
Grangränsskogen återstår.
http://torpaskog.com/wp-content/uploads/2020/03/Vagkarta_2019-10-14-Model-_1_Rev-2020-02-23.pdf
De skall inte påbörja något Norr o Hyttavägen utöver ev. avtal på medlemmars privata mark.
Föreningen har tidigare (2018?) fått ett förskott på 125.000:- och nu i en avräkning ytterligare 6.700:Mindre än hälften av planerad uttagen skog beräknas vara gjord hittills. Arean norr om Hyttavägen
förväntas ge den återstående volymen, vilket då ger föreningen ytterligare tillskott.
Förslag från avgående styrelsen är, ett tilläggsavtal som hårt i park-avverkningsområden och i sluttider styr
upp ev. fortsatt skogsarbete på föreningens områden. Om inte Mälarö T. accepterar ett tilläggsavtal bör nya
styrelsen hitta en nya uppdragsgivare.
18. Övrig information
- Jaktledare informerar – Hans Lundgren kompletterade vad som sades i diskussionen under motioner med
information om delar av vårt viltbeståndet, nya rådjur, något 3-bent skadat, någon skabb-räv, vildsvin som
setts till men inte slagit läger här ännu. Kort föreläsning om vildsvin generellt och vad vi riskerar att få i
området, som tur är har vi få fruktträd och ekar.
- Trivselregler vid Torpa sjön, - Styrelsen har haft planer på skyltar med Trivselregler vid främst Torpa sjön
angående hundbad, rökning, skräp och användandet av schampo mm.
- Nya Styrelsen ombeds jobba vidare med frågan om ev. behov av skyltar etc. (nedskräpning i veckan vid
Nässelviken)
19. Avslutning, - Mötesordförande tackade alla tappra som medverkat i detta regniga utomhusmöte.
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Joachim Wolf

Justerare

Göran Westberg
Johan Andersson

