




 

 

 
 

 

KALLELSE 
 

 

FÖRENINGSSTÄMMA 

DEN 29 APRIL 2009 
 

KALLELSE 
Medlemmar i Eriksviks Tomtägareförening Ek. För. 

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, onsda-

gen den 29 april 2009 

kl.19.00 i MYRSJÖSKOLAN, matsalen. Observera ny 

lokal! 

 

DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande. 

2. Godkännande av dagordningen. 

3. Fråga om kallelse behörigen skett. 

4. Val av ordförande och sekreterare för    

    stämman. 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

6. Föredragning av styrelsens årsberättelse. 

7. Föredragning av revisionsberättelsen. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende  

    2008 års förvaltning. 

9. Beslut om arvode till styrelse och revisorer. 

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

I tur att avgå som ledamöter är: Kristina Tulldahl 

och Klas Grönqvist. Ina Olehed avgår i förtid då 

ett år av mandatperioden återstår pga. flytt från 

området 

I tur att avgå som suppleanter är: Peeter Marand 

och Sanna Enstedt Hårleman som avgått i förtid  

11. Val av revisor och revisorssuppleant. 

I tur att avgå som revisor: Malin Wahlgren. I tur 

att avgå som suppleant: Marie Wirmén 

12. Val av valberedning 

13. Anmälda ärenden  

13.1 Motion om extradebitering 

 

13.2 Motion om stadgeändring § 16, 24, 25, 27,  

        29, 30 

13.3 Motion om förändring av policies 

14. Styrelsens ärenden 

 14.1 Stadgeändring § 3 i ETF’s stadgar. 

 14.2 Höjning av medlemsavgiften 

15. Informationsärenden 

a. Midsommarfirande 2009 

b. Simskola 2009 

c. Arbetsdag vår och höst 2009 

d. Arvode till Webbmaster 

e. Parkeringsbevakning 

f. Detaljplaner i Eriksvik 

g. Projektgruppernas redovisning av arbete 

16. Övriga ärenden 

17. Mötet avslutas 

 

Hjärtligt Välkomna! 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

För Eriksviks Tomtägareförening avseende 2008 

års förvaltning. 

 

Styrelsens sammansättning och möten 

Styrelsen har under året genomfört 9 st. protokoll-

förda möten. För att informera medlemmarna om 

de pågående förändringarna avseende parkerings-

övervakningen i Eriksvik hölls en Extrastämma i 

Målarsalen på Sågtorpsskolan den 22 januari. Ut-

över detta har styrelsen haft informella kontakter i 

löpande ärenden samt ett flertal arbetsmöten kring 

projektgrupperna ”Vision Eriksvik”. Styrelsen har 

under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Klas Grönqvist 

Vice ordförande: Lisa Orr 

Sekreterare: Ina Olehed 

Kassör: Kristina Tulldahl 

Materielförvaltare: Lars Söderqvist 

Suppleanter: Sanna Enstedt Hårleman & Peeter 

Marand 

Revisorer: Malin Wahlgren och Peter Urhammar.  

Revisorssuppleant: Marie Wirmén. 

Valberedning: Benny Söderqvist och Mikael 

Grebner. Benny Söderqvist har varit sammankal-

lande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-04-06  



 

Ekonomisk Rapport 2008 

 

Nedan återfinns resultat och balansräkning i 

sammandrag avseende 2008 års räkenskaper. 

 

 

 
 

Under 2008 har ETF haft medlemsintäkter samt 

inträdesintäkter motsvarande 40 150 SEK.  

 

Under 2008 har ett antal investeringar gjorts för 

lekplatsen samt för badplatsen, samtliga inve-

steringar kommer att skrivas av under 10 år: 

Investeringar i ny gunga, bänk samt övriga lek-

redskap motsvarande 47 565 SEK 

Investeringar i nytt hopptorn samt tillhörande 

flotte motsvarande 86 750 SEK 

 

Utfallet 2008 faller väl inom ramen för 2008 års 

budget. Även för 2009 budgeteras det för ett un-

derskott i räkenskaperna givet planerade aktivi-

teter. 

 

Revisionsberättelse kommer att finnas tillgäng-

lig och presenteras på föreningsstämman. 

 

 

REDOGÖRELSE 

Under år 2008 har styrelsen arbetat med följan-

de projekt;  

 

Hemsidan har tack vare Roger Orr fått en ny 

design och funktionalitet och främjar på alla sätt 

informationsspridandet då information och 

kommunikation görs mer lättillgänglig. 

 

På badstranden har allt fungerat väl under året.   

Badvattenkvalitén var vid samtliga mättillfällen 

godkänd. Nytt hopptorn och flotte har installe-

rats. Reparation av brygga kommer att genom-

föras i tid för badsäsongen 2009. 

 

Till festplatsen har införskaffats och installerats 

nya gungor, lekredskap och ny bänk. 

 

Arbetsdagen genomfördes i maj i fint väder 

och tillsammans med många arbetsvilliga med-

lemmar tillsammans med EBK. Dessa gemen-

samma arbetsdagar kommer att bibehållas under 

2009. 

  

Medlemsantalet för 2008 uppgick till 180, var-

av 6 medlemmar är nya.  

 

Valborgseld tändes vid festplatsen den 30 april. 

Den fina kören spred extra stämning och är till-

frågade även för 2009   

 

Midsommarfirandet arrangerades med ett glatt 

och stort deltagande. Stort tack till alla som var 

med och arrangerade den lyckade festen och bi-

draget till att hålla traditionen i Eriksvik levande 

samt de lyckade höstfesterna 

 

Simskolan hade ett stort deltagande även i år. 

Både barn boende i området och tillresta. 

Simskolan var stor succé och uppskattad även 

om vädrets makter inte alltid stod oss bi. En stor 

eloge till simlärare Anna och alla duktiga assi-

stenter som möjliggjorde att fler barn lärt sig 

simma.  

Simskolan kommer att genomföras även i år. 

Anmälan går redan nu att göra via e- mail till 

etf@eriksvik.se. Glöm inte att ange barnets 

namn, adress, telefonnummer och ålder.  

 

Balansräkning        Utfall        
       2006 

      Utfall 
      2007 

Budget 
2008 

    Utfall          
    2008 

    Budget         
    2009 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      26.101  17.141 129.455 129.064 111.291 

Kortfr. fordran 596 10.146 0 9.278 9.000 

Kassa 241.937      220.745 51.742 58.479 25.142 

Summa Tillgångar 268.634 248.032 181.197 196.820 145.433 

      

Skulder      

Eget kapital                    192.963 174.066 150.277 160.732 106.598 

Kortfristiga skulder         75.671 73.966 30.920 36.087 38.835 

Summa EK & Skulder 268.634 248.032 181.197 196.820 145.433 

      

Resultaträkning      Utfall     
     2006 

     Utfall 
     2007 

  Budget 
  2008 

     Utfall     
     2008 

     Budget 
     2009 

 

Intäkter                              290.543 60.635 55.000 68.180 65.000 

Direkta kostnader           -23.981 -17.801 -28.000 -41.775 -67.000 

Personalkostnader         -10.682 -7.863 -7.863 -0 -7.863 

Övriga kostnader            -39.218 -34.954 -20.000 -17.347 -20.000 

Avskrivningar              -8.961 -8.961 -22.436 -22.392 -17.271 

Resultat före 

skatt                    

207.701 -8.944 -23.299 -13.334 -54.134 

Skatt på årets resultat -50.374 0 0 0 0 

Resultat efter skatt 157.327 -8.944 -23.299 -13.334 -54.134 



 

 

Vision Eriksvik 2015. Styrelsen har under året 

arbetat aktivt för att ta fram en väl förankrad vi-

sion och förbättrat samarbete mellan de olika fö-

reningarna för att säkerställa de grunder och vär-

den som gör Eriksvik till den plats vi vill bo på. 

Detta arbete är omfattande och har stor inverkan 

på ekonomiska faktorer såväl som på arbetsinsat-

ser och kompetens inom en rad områden. Som ett 

viktigt led i detta har ett antal projektgrupper star-

tats för att ta fram förslag och synpunkter. Dessa 

kommer att presenteras under årsstämman. Sty-

relsen har en koordinerade och stödjande funktion 

i projektgruppernas arbete. Vidare arbetar styrel-

sen aktivt för att söka ett samarbete med kommu-

nen. Det ärende som ligger närmast för handen är 

den kommande detaljplaneringen av områdena 

kring Gösta Ekmans väg och Enbacken. Denna 

punkt behandlas separat under informationsären-

den under årsstämman.  

 

Styrelsen tackar för det gångna året. 

 

Klas Grönqvist, Ordförande 

 

 

 

Bilaga 1) 

 

Avskrift av inkomna motioner 

 

13.1 Motion avseende extra debitering

 
 

 

 

 

 

 

13.2 Motion om stadgeändring § 16, 24, 25, 27, 

29, 30 

”(kan i förekommande fall krävas beslut på två 

föreningsmöten i följd)” 

 

Att årsmötet beslutar ang. stadgeändringar och 

tillägg, enligt följande: 

 

§ 16Utöka antalet ärenden som skall förekomma 

med 3 st. Ekonomisk rapport, R & B + budget ska 

redovisas samt att budget för kommande år ska 

godkännas av Årsstämman 

P.6 ”årsredovisning” ändras till 

”förvaltningsberättelse” 

P.10 ändras till ”Val av styrelseledamöter och 

suppleanter och i förekommande fall, ord-

förande för kommande två- års period 

(under förutsättning att ändring enligt P. 25 

bifalles av Årsstämman) 

 

§ 24Ändras till: 4 ledamöter, 1 ordf., 2 supp. 

 

§ 25Ändras till: ”Styrelsens ledamöter och ordfö-

rande väljes för en tid av två år…” 

 

§ 27 Ändras till: …”av styrelseledamot eller ord-

förande var för sig.” 

 

§ 29 Tillägg i stadgarna: …”vilka ska redovisas 

på Årsmötet.” 

 

§ 30 Ändring till: …”senast den 1 februari året 

efter…” 

 

13.3 Motion om förändring av policies  

 

”Att årsmötet beslutar ang. policy ändringar och 

tillägg, enligt följande: 

 

”… nedtagning av träd” 

Vid betydande omfattning gällande trädfällning, 

> 3 träd, ska ärendet föredragas på Årsstämman 

innan nedtagning kan beviljas. 

 

”…en årlig kostnad för nyttjande av före-

ningsägd mark” 

Kostnaden ändras till 40 Kr/kvm för nyttjandet. 

 

Stadgegruppen, gm 

Lars Olehed (sammankallande) 

Lönnlövsvägen 15 

132 36 S-Boo 

Tel 715 39 90 / 070 578 22 02 



 

 

 

14.1 Stadgeändring §3 i ETF’s stadgar 

 

Eriksvik är ett väl avgränsat område med invåna-

re som fritt använder föreningens mark. Vi tar 

hand om marken gemensamt genom Tomtägare-

föreningen. Det känns väldigt märkligt att vissa 

hushåll i området ställs utanför denna gemenskap 

beroende av hur de bor. Styrelsen anser att frågan 

är viktig och att området har allt att vinna på att 

alla invånare arbetar mot samma mål och känner 

sig delaktiga i områdets skötsel. Därför vill sty-

relsen föreslå att 3§ ändras  

 

Från:    

 

§3. Medlem i föreningen kan endast den bliva 

som är ägare till fastighet inom Eriksviks tomt-

område och ställer sig dessa stadgar till efterrät-

telse. Finns mer än en ägare till fastigheten må 

endast en delägare vara medlem i föreningen. In-

trädesansökans skall skriftligen ingivas till styrel-

sen. 

 

Till: 

 

§3. Medlem i föreningen kan endast en represen-

tant per hushåll inom Eriksviks tomtområde bliva 

och som ställer sig dessa stadgar till efterrättelse. 

Inträdesansökans skall skriftligen ingivas till sty-

relsen per post eller e-post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Höjning av medlemsavgiften 

 

Eriksviks Tomtägareförening har under 2007 

samt under 2008 visat på ett finansiellt underskott 

och givet att styrelsen bedömer att nuvarande 

kostnadsnivå är kopplad till en aktivitetsnivå som 

bör fortlöpa även 

kommande år så rekommenderar styrelsen en höj-

ning av medlemsavgiften från 

dagens 200 kronor per år och fastighet till 500 

kronor per år och fastighet. 

 

Den höjda medlemsavgiften skulle inbringa ytter-

ligare cirka 54 000 kronor i 

intäkter (med 2008 års medlemsnivå som bas). 

2009 års budget, men begränsade 

extraordinära kostnader visar på ett negativt re-

sultat på just 54 000 kronor 

varför den höjda medlemsavgiften skulle balanse-

ra upp finanserna för 2009. 

 

Styrelsen rekommenderar att den höjda medlems-

avgiften tas ut med början 

2009. 
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