




Eriksviks Tomtägareförening ek. förening Bilaga 1

Röstlängd - Årsstämma 2017-03-15

Medlemsnr Namn

1163 Therese & Mattias Jergmar

1206 Björn Karlsson

1221 Anna Ahlstedt-Carlsson

1240 Björn Sandström

1290 Johan Hårleman & Susanna Ernstedt-Hårleman

1297 Thina Johansson & Mathias Kolisch

1298 Eva-Lena & Robert Öhlin

1302 Malin & Fredrik Wahlgren

1304 Kristina & Ulf Wikström

1321 Malin Enström & Björn Auvinen

1322 Cecilia & Per Gustafsson

1382 Peter Hultström

1860 Elisabeth o Johan Blomdahl

1861 Tobias Lind

429 Malin & Jimi Sundberg

72 Kennet Göransson

94 Guy Andersson & Åsa Köllerström



 
 
FÖRENINGSSTÄMMA  
DEN 15 Mars 2017 
 

KALLELSE 
Medlemmar i Eriksviks Tomtägareförening Ek. För. 

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, 

onsdagen den 15 Mars 2017 kl. 19.00 i Kyrkans hus, 

Orminge centrum. 

 
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 verksamhetsberättelse. 
7. Ekonomisk rapport. 
8. Föredragning av revisionsberättelse. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 

2016 års förvaltning. 
10. Beslut om arvode till styrelse och revisorer. 
Gällande arvoden: 
 Ordförande: 900 kr/år 
 Styrelseledamot: 750 kr/pers/år 
 Styrelsesuppleant: 550 kr/pers/år 
 Revisor: 250 kr/pers/år 
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter. I tur 

att avgå Therese Jergmar, Magnus Le Grand, Thina 

Kolisch och Elisabeth Blomdahl. 
 Val av 2 st. ledamöter på 2 år 
 Val av ordförande 
 Val av 2 st suppleanter på 1 år 
11. Val av revisor på 1 år resp 2 år samt 

revisorssuppleant på 1 år. 
12. Val av valberedning. 
13. Budget 2017 
14. Anmälda ärenden. 

 a. stadgeändring §12, se nästa sida 

 b. stadgeändring §13, se nästa sida 

 c. stadgeändring §32, se nästa sida 

d. höjning av medlemsavgiften från 500 kr/år 

till 700 kr/år. 
15. Informationsärenden 
 a. Midsommarfirande 2017 
 b. Simskola 2017 
 c. Valborg 2017 
 d. Kommunens planarbete 
16. Mötet avslutas.   

 
 
 

 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För Eriksviks Tomtägareförening avseende 2016 
års förvaltning. Ordinarie årsmöte hölls 16 mars. 
Medlemsantalet uppgick till 182 vid årets utgång. 

 
Styrelsens sammansättning och arbete  
Styrelsen har under året genomfört 7 stycken 

protokollförda möten. Styrelsen har också haft 

informella kontakter i löpande ärenden.  
 
Styrelsens sammansättning: 
Ordförande:  Björn Auvinen 
Vice ordförande: Markus Björkman 
Sekreterare:  Magnus Le Grand 
Kassör:  Therese Jergmar 
Ledamot:  Robert Öhlin  
Suppleant:  Elisabeth Blomdahl 
Suppleant:  Thina Kolisch 
Revisor:  Malin Wahlgren 
Revisor:  Per Gustafsson 
Revisorsuppleant: Gunnar Netz 
Valberedning: vakant 

 
REDOGÖRELSE 
Under år 2016 har styrelsen arbetat med: 

 
Information - Via hemsidan, Facebook gruppen och 

e-post. Informationsbladet E-nytt har publicerats två 

gånger under året. 
 
Extra föreningsstämma – I samband med Nacka 

kommuns planarbete med Solbrinken fick 

föreningen frågan om intresse av att planlägga 

föreningens mark intill korsningen 

Ringleksvägen/Evedalsvägen. En arbetsgrupp för 

detta bildades vid föregående årsmöte och en extra 

föreningsstämma hölls 2016-06-16 för att 

bemyndiga styrelsen att skicka in ett förslag till 

fastighetsbildning till kommunen, vilket gjordes i 

september 2016. Extra stämman beslutade även om 

stadgeändring av §12 och §13. 
 
Bekämpning av björnlokor - Föreningen har 

fortsatt bekämpa spridningen av denna 

snabbväxande blomma som kan orsaka hudskador. 

Vi har genomfört år 2 av totalt 3 år med 

bekämpning. 
 
Valborgseld & midsommarfirande – Valborg 

arrangerades enligt föreningens tradition. 

Midsommarfirandet saknade arrangör men i sista 

stund arrangerade några av medlemmarna en stång 



och ett litet firande blev av! Tack till alla som 

engagerat sig.  
 
Badstranden – har använts flitigt och allt har 

fungerat väl under året. Nya länsar lades ut. 
 
Simskolan - I år genomfördes ingen simskola i egen 

regi. Vi erbjöd Vattenhuset att arrangera sin 

sommarsimskola på vår badplats. 
 
Gemensamma arbetsdagar - genomfördes i maj 

och september. Stor uppslutning av medlemmar på 

båda dagarna gör att mycket blivit gjort. Nya 

anslagstavlor vid lek- och badplats, slyröjning på 

många platser och de sedvanliga sysslorna utfördes 

på badplatsen och lekplatsen. 

 

Lekplatsen – i november genomfördes en extern 

besiktning av lekplatsen. Besiktningsprotokollet 

påpekar en del brister. En var direkt kritisk och som 

åtgärdades omgående. 

 

Ny hemsida – Under året har styrelsen arbetat och 

lanserat en ny hemsida under ledning av Markus 

Björkman, 

 

14.  Anmälda ärenden – förtydligande 
a. Stadgeändring §12 – slutlig 

röstning 
 
Bakgrund: Nuvarande begränsning av 
årsavgift (max 500kr) räcker inte för 
att upprätthålla medlemmarnas 
(årsmötet 2016) förväntan på skötsel 
av vårt område. 
 
Tidigare lydelse 
”§12 Medlem har att erlägga den 
årsavgift som föreningsstämman eller 
styrelse bestämmer, dock högst 500 
koronor för år.” 
 
Ny lydelse 
§ 12 Medlem har att erlägga den 
årsavgift som föreningsstämman 
beslutar.” 
 
Vid extra föreningsstämma 2016-
06-16 fastslogs via rösträkning 
fastslog att 36 medlemmar av 40 
röstade för ”Ny lydelse” av §12. 
 

b.   Stadgeändring §13 – slutlig 
röstning 

 
Bakgrund: Föreningens möjlighet att 
uttaxera extraordinära kostnader 
begränsas sedan 2005 av stadgarna. 
 
Tidigare lydelse 
§13 För utgifter vilka icke lämpligen 
kunna bestridas ur föreningens 
kontanta tillgångar äger styrelsen rätt 
att föreslå föreningsstämman extra 
uttaxering med högst 200 kronor/år. 
 
Ny lydelse 
§13 För utgifter vilka icke lämpligen 
kunna bestridas ur föreningens 
kontanta tillgångar äger styrelsen rätt 
att föreslå föreningsstämman extra 
uttaxering. 
 
Vid extra föreningsstämma 2016-
06-16 fastslogs via rösträkning att 
29 medlemmar av 40 röstade för 
”Ny lydelse” av §13. 
 

c.   Stadgeändring §32 
 
Bakgrund: Nuvarande stadgar kräver 
två ordinarie revisorer, vilket är ett 
återkommande problem att få tag på. 
Förutom stadgarna finns det inga krav 
på att föreningen ska ha två revisorer. 
 
Tidigare lydelse 
§32 Styrelsens förvaltning och fören 
ingens räkenskaper skall granskas av 
två revisorer vilka väljes på ordinarie 
föreningsstämma för en tid av två år, 
växelvis en varje år. Första gången 
avgörs genom lottning vem som skall 
avgå efter ett år. 
Revisorssuppleant väljs på ordinarie 
föreningsstämma för en tid av ett år. 
Till revisor må även den väljas som ej 
är medlem i föreningen. 
 
Ny lydelse 
§32 Styrelsens förvaltning och fören 
ingens räkenskaper skall granskas av 
en revisor vilken väljes på ordinarie 
föreningsstämma för en tid av två år. 
Revisorssuppleant väljs på ordinarie 
föreningsstämma för en tid av ett år. 
Till revisor må även den väljas som ej 
är medlem i föreningen. 



 Eriksviks Tomtägareförening ek. förening  Sida:  1(1)

 716418-2243  Balansrapport  Utskrivet:  17-02-16

 Preliminär  10:54
 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:  132
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 16-01-01 - 16-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1220  Inventarier  164 188,50  0,00  164 188,50
 1229  Ack avskrivn inventarier  -137 962,00  -26 226,50  -164 188,50
 S:a Materiella anläggningstillgångar  26 226,50  -26 226,50  0,00

 S:a Anläggningstillgångar  26 226,50  -26 226,50  0,00

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1512  Övriga fordringar  0,00  9 460,00  9 460,00
 1630  Skattekonto  0,00  403,00  403,00
 1680  Övriga kortfristiga fordr  0,00  2 750,00  2 750,00
 1790  Övriga interimsfordringar  13 430,20  -13 430,20  0,00
 S:a Fordringar  13 430,20  -817,20  12 613,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  10,00  0,00  10,00
 1920  Postgiro  371 725,54  -8 174,38  363 551,16
 S:a Kassa och bank  371 735,54  -8 174,38  363 561,16

 S:a Omsättningstillgångar  385 165,74  -8 991,58  376 174,16

 S:A TILLGÅNGAR  411 392,24  -35 218,08  376 174,16

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2091  Balanserad vinst/förlust  -421 048,97  18 562,38  -402 486,59
 2099  Redovisat resultat  18 562,38  69 552,05  88 114,43
 S:a Eget kapital  -402 486,59  88 114,43  -314 372,16

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  0,00  -4 705,00  -4 705,00
 2611  Utg moms försälj 25% sv  -1 630,00  -65,00  -1 695,00
 2631  Utg moms försälj 6% sv  -701,24  701,24  0,00
 2641  Ingående moms  425,20  -425,20  0,00
 2650  Moms redovisningskonto  0,39  -0,39  0,00
 2731  Avräkn sociala avgifter  0,00  -402,00  -402,00
 2972  Förutbetalda medlemsavgifter  -1 500,00  -3 000,00  -4 500,00
 2990  Övr interimskulder  -5 500,00  -45 000,00  -50 500,00
 S:a Kortfristiga skulder  -8 905,65  -52 896,35  -61 802,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -411 392,24  35 218,08  -376 174,16

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



 Eriksviks Tomtägareförening ek. förening  Sida:  1(2)

 716418-2243  Resultatrapport  Utskrivet:  17-02-16

 Preliminär  10:54
 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:  132
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 16-01-01 - 16-12-31

 Perioden  Tot fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsintäkter  91 250,00  91 000,00
 3011  Inträdesintäkter  4 500,00  5 500,00
 3013  Simskolan intäkter  0,00  6 703,16
 3017  Simskolan icke-medl intäkter  0,00  5 076,00
 3019  Intäkter P-avgifter  80,00  4 240,00
 3100  Hyresintäkt av tält, bord m.m.skattepl  4 800,00  4 209,60
 3740  Öresutjämning  -0,35  0,37
 S:a Nettoomsättning  100 629,65  116 729,13

 Övriga rörelseintäkter
 3950  Återvunna kundfordringar  0,00  598,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  0,00  598,00

 S:a Rörelseintäkter mm  100 629,65  117 327,13

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp material och varor  0,00  -1 700,80
 4011  Badplatsens kostnader  -21 153,40  -4 666,80
 4012  Festplatsens kostnader  -824,42  -1 700,00
 4015  Lekplatsens kostnader  -2 625,00  0,00
 4017  Underhåll (trädfällning m.m.)  -50 500,00  0,00
 4018  Arbetsdag  -937,60  -1 295,80
 4999  Övriga omkostnader  -22 301,60  -59 329,96
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -98 342,02  -68 693,36

 Bruttovinst  2 287,63  48 633,77

 Övriga externa kostnader
 5010  Lokalhyra  -2 000,00  -1 000,00
 5310  El för drift  -3 045,00  -3 139,00
 5410  Förbrukningsinventarier  -4 821,06  0,00
 5500  Reparation och underhåll inventarier, maskiner  -4 665,00  0,00
 6071  Representation avdr gill  -4 705,00  -1 929,00
 6110  Kontorsmaterial  -287,00  -445,00
 6150  Trycksaker  -4 034,50  -452,00
 6200  Programvaror  -1 320,00  -1 300,00
 6250  Porto  -3 255,00  0,00
 6410  Styrelsearvode  -5 500,00  -5 500,00
 6490  Övr förvaltningskostnader  -966,00  -13 512,00
 6530  Redovisningstjänster  -25 000,00  0,00
 6570  Bankkostnader  -625,50  -977,00
 6741  Webbkostnader  -310,00  0,00
 6992  Övr ej avdr.gill kostn  -500,00  0,00
 6993  Lämnade bidrag och gåvor  -1 251,50  0,00
 S:a Övriga externa kostnader  -62 285,56  -28 254,00

 Personalkostnader
 7010  Lön kollektivanställda  -1 280,00  -19 500,00
 7510  Arbetsgivaravgifter  -402,00  -4 965,00
 S:a Personalkostnader  -1 682,00  -24 465,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -162 309,58  -121 412,36

 Rörelseresultat före avskrivningar  -61 679,93  -4 085,23

 Avskrivningar
 7832  Avskrivn inventarier  -26 226,50  -14 500,00
 S:a Avskrivningar  -26 226,50  -14 500,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -87 906,43  -18 585,23



 Eriksviks Tomtägareförening ek. förening  Sida:  2(2)

 716418-2243  Resultatrapport  Utskrivet:  17-02-16

 Preliminär  10:54
 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:  132
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 16-01-01 - 16-12-31

 Perioden  Tot fg år

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -87 906,43  -18 585,23

 Resultat från finansiella investeringar
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 8300  Ränteintäkter  0,00  22,85
 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0,00  22,85

 Räntekostnader och liknande resultatposter
 8413  Räntekostnad skattekonto  -208,00  0,00
 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter  -208,00  0,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  -208,00  22,85

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -88 114,43  -18 562,38

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -88 114,43  -18 562,38

 Resultat före skatt  -88 114,43  -18 562,38

 Beräknat resultat  -88 114,43  -18 562,38

 8999  Redovisat resultat  88 114,43  18 562,38



Revisionsberättelse för Eriksviks tomtägarförening avseende verksamhetsår 2016 

Som revisorer för Eriksviks tomtägarförening får vi, efter granskning av föreningens räkenskaper 

och verksamhet för år 2016 avge följande berättelse. 

Vi har tagit del av räkenskaperna och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens 

arbete. Verksamheten har genomförts i enlighet med föreningens stadgar och mål. 

Verksamheten för år 2016 gav enligt den ekonomiska redovisningen ett underskott på 

-88 114,43 kr. Föreningens tillgångar uppgick per den 31/12 2016 till 376 174,16 kr och det egna 

kapitalet till 314 372,16 kr. 

Vi anser att revisionen ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för ETF och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2016. 

Saltsjö-Boo, 2017-02-16 

~-3-+----------
Malin Wahlgren Per Gustafsson 



Budget 2017  

Intäkter   

Medlemsintäkter baserat på godkänd höjd årsavgift 700 kr 127 400 

Övriga intäkter (hyra av mark och inträdesavgifter) 10 000 

Summa Intäkter 137 400 

  
  

Förmodade kostnader 2017  

Åtgärda trädinventeringen (riskträd) 20 000 

Bekämpa björnlokor 20 000 

Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas riksförbund) 20 000 

Externa redovisningstjänster 30 000 

Styrelsearvoden 5 500 

Underhåll av våra ytor, rengöring, klippning 20 000 

Renovera föreningsboden vid lekplats + ta ner träden bakom (arbetet utförs av 
medlemmar i ETF, annars 37 000 kr)  12 000 

Besiktning av lekplats 10 000 

Övrigt (ex. administration porto och tryck) 15 000 

 152 500 

 

 

Budget 2016   Utfall 2016  
Årliga intäkter   Intäkter  
Medlemsintäkter årsavgift 500 kr 90 000  Medlemsintäkter årsavgift 500 kr 91 250 

Övriga intäkter 10 000  Övriga intäkter 9 380 

Summa Intäkter 100 000  Summa Intäkter 100 630 

     

     
Alt 2: Kostnader 2016 (minimum)   Kostnader 2016  
Åtgärda trädinventeringen (riskträd) 25 000  Åtgärda trädinventeringen (riskträd) 22 500 

Bekämpning björnlokor 40 000  Bekämpa björnlokor (reserverat belopp) 20 000 

Hamling av träd vid lekplatsen 6 000  Hamling av träd vid lekplatsen 0 
Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas 
riksförbund) 20 000  

Försäkringar, rådgivning (Villaägarnas 
riksförbund) 20 000 

Bokföring läggs ut externt 40 000  Bokföring läggs ut externt 25 000 

Service gräsklippare 3 000  Service gräsklippare 4 665 

Inköp av grästrimmer till badplatsen 3 000  Inköp av grästrimmer till badplatsen 3 600 

Styrelsearvode 5 500  Styrelsearvode 5 500 

Underhåll av våra ytor, rengöring, klippning 5 000  Underhåll av våra ytor, rengöring, klippning 30 974 

Summa kostnader 147 500  Avskrivning inventarier (sista) 26 227 

   Extrainsatt årsmöte 6 000 

   Utsättning tomtmarkering Boo Strandväg 2 268 

   Besiktning av lekplats 2 600 

   Övriga externa kostnader  19 410 

   Summa kostnader 188 744 

     

   Årets resultat -88 114 

 



Rekommendationer bokslutet 2016 ETF 

 

1 

 

 

Nr Område Svar från styrelsen via ordförande  

 

 

 

1 

 

 

Bokslutsarbetet  

Det finns en verifikationspärm i nummer ordning, men inte en bokslutspärm för 

räkenskapsåret.  

 

 Bokslutspärmen bör innehålla specifikationer till balansposter per konto, 

anläggningsregister, diverse rapporter samt skattedeklarationer o.dyl.  

 

 Övrigt, verifikationerna är inte alltid tydliga om vad de avser varför 

underlag alltid ska bifogas. 

 

Åtgärdat, Rui Chen redovisningsansvarig har skapat 

en sådan pärm. 

 

2 

 

Attestrutiner 

Alla leverantörsfakturor var inte attesterade. 

 

 Leverantörsskulder och övriga betalningar i föreningen bör vara attesterade 

av två medlemmar av styrelsen för god intern kontroll. 

 

Ok att två attesterar. Att minst en person ska ha 

attesterat fakturan har vi redan i dag så om det 

funnits fakturor utan attest har detta varit ett 

misstag. 

 

Kassören har aldrig godkänner ej fakturor utan en 

dialog med någon annan i styrelsen, oftast med 

Ordförande. 

 

3 Budgeten 

Budgeten ligger i Excel utanför systemet vilket gör det svårare att följa upp utfall 

mot budget. 

 

 För att underlätta uppföljning av utfall rekommenderas att budgeten läggs 

in i redovisningssystemet. 

Åtgärdas, Rui Chen redovisningsansvarig har sagt 

ok på att göra detta.  

 



Rekommendationer bokslutet 2016 ETF 

 

2 

 

 

4  

 

Registreringsbeviset 

Registreringsbeviset är inte uppdaterat med nuvarande ledamöter. 

 

 Föreningens registreringsbevis hos bolagsverket bör uppdateras 

årligen i takt med ändringar enligt stämmans val. 

 

Beviset uppdateras årligen efter årsstämman. 

 

5 

 

Firmateckning och attestrutin 

Enligt registreringsbeviset tecknas firman av styrelsen och av 

ledamöterna var för sig. Enligt § 27 i stadgarna tecknas föreningens 

firma av styrelseledamot eller ordförande var för sig. 

 

 Givet ev. ökad verksamhet med försäljning av föreningens 

mark bör det upprättas en attestordning inom styrelsen som 

anger att transaktioner av viss karaktär och nivå ska godkännas 

av två eller fler styrelseledamöter i förening och vad som ska 

godkännas av föreningens stämma. 

 

Förslagsvis omformuleras §27 till något i linje med 

rekommendationen och beslut fattas på två föreningsstämmor i 

följd. 

 

6 

 

Föreningens Policys  

 

Det är vissa policys (interna regler) som har beslutas av styrelsen själv 

och vissa som har beslutats av stämman. God sed för ekonomiska 

föreningar innebär att stämman godkänner dessa regler.  

 

 Dessa regler bör ses över under 2017 och eventuella ändring tas 

upp på nästa årsmöte för stämmans godkännande.  

 

Policys ses över och förslag på justeringar tas fram inför 

kommande årsstämma. 

 

 



Rekommendationer bokslutet 2016 ETF 

 

3 

 

 

7 

 

Hyra av föreningens mark 

 

Det finns endast ett avtal med föreningens styrelse avseende hyra av 

mark (Hästhagen). Enligt policy ska avtal i alla fall upprättas och 

skrivas under av två av föreningens ledamöter. Detta har inte skett. 

 

 Översyn bör ske av vilka delar av föreningens mark som de 

facto upplåts till medlem  

 

 Avtal skrivs under och tolkas i enlighet med policyn. 

 

 

Medlem som önskar hyra mark ska kontakta styrelsen. 

Markområden som egenmäktigt tas i anspråk påtalas av 

styrelsen. Översyn kommer att ske men det är en utmaning med 

markområden som egenmäktigt tas i anspråk. 

Gällande denna synpunkt kan det finnas anledning att se över 

stadgarna ”§6. Medlem som uppenbart skadar föreningen eller 

dess intressen kan uteslutas. Dock skall beslut härom för att 

äga giltighet vara fattat med minst två tredjedelars 

röstmajoritet på två efter varandra följande 

föreningsstämmor.” 

 

 

 

Med vänlig hälsning,  

 

ETF revisor Malin Wahlgren 

2017-03-15 


