
  

Protokoll       1(2)  

Eriksviks Tomtägareförening (ETF) 

FÖRENINGSSTÄMMA 

 

Datum: 2020-03-31 kl 19.15 

Plats: Folkets hus, Orminge Centrum 

Närvarande:  Se bifogad närvarolista bilaga 1 (10 st medlemmar) 

 

1. Mötet öppnas, föreningens ordförande hälsar alla välkomna. 

 

2. Dagordningen godkändes av stämman med följande ändringar: 

 

- Pkt. 10 - förslag till nya arvoden flyttas till nästkommande stämma p.g.a. 

begränsat deltagande som en effekt av Corona-viruset. 

- Pkt. 15a – utgår. Grönmarkerade stadgeändringar beslutades och fastställdes 

redan vid förra årsmötet. 

- Notering – till nästa årsmöte anpassar styrelsen dagordning enligt gällande 

anvisningar i stadgarna. 

 

3. Frågan om kallelse till stämman skett enligt stadgarna, besvarades med JA. 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för stämman. Till ordförande valdes Björn Auvinen 

och till sekreterare valdes Elisabeth Blomdahl. 

 

5. Till justeringsmän valdes Jacob Bergdahl och Kurt-Åke Kallin. Rösträknare erfordrades ej. 

 

6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av mötets ordförande.  

 

7. Kassören redogjorde den ekonomiska rapporten och förklarade frågor som framfördes 

av stämman. 

 

8. Kassören läste upp revisionsberättelsen utfärdad av revisorssuppleant Rune Lindberg. 

 

9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019. 



  

 

10. Styrelse arvoden, förslag oförändrat jmf 2019. Detta beviljades av stämman. 

 

11. Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för 2020 valdes: 

- Ledamot: Björn Auvinen valdes om på 2 år  

-  Ledamot: Anna Carlsson valdes om på 2 år 

- Ordförande: Björn Auvinen valdes om på 1 år 

- Suppleanter 2 st:  Johanna Damberg och Magnus Patriksson valdes om på 1 år. 

Sittande suppleant Elisabeth Blomdahl valde att avgå. 

12. Till revisor valdes Rune Lindberg på 2 år. I brist på revisorssuppleant får ETF 

använda extern hjälp om det krävs. 

 

13. Till valberedning för 2020 valdes Johan Hårleman. 

 

14. Kassören redogör för styrelsens budgetförslag för 2020. 

 

Stämman antar föreslagen budget för 2020 med ändring av styrelsearvode till 

motsvarande nivå som budget 2019, dvs 5 500 kr istället för 14 500 kr. 

 

15. Anmälda ärenden enligt kallelsen: 

 

a. utgår, se även pkt. 2 ovan. 

 

16. Informationsärenden 

a. Om midsommarfirande ska ske samt förfrågan om arrangörer läggs upp på 

hemsida och facebook. 

b. De senaste åren har Vattenhuset i sent skede ställt in simskolan. Styrelsen 

uppfattar inte att ETFs medlemmar saknar denna tradition. Därför kommer 

styrelsen att fråga medlemmarna via hemsidan och facebook om detta är något 

som styrelsen ska fortsätta arbeta för. 

c. Om valborgsfirande ska ske samt förfrågan om arrangörer läggs upp på hemsida 

och facebook. Ansökan om eldningstillstånd måste skickas in senast 17 april. 

Beakta att i år finns nybyggda bostadsrätter nära läget för brasan. 

d. Styrelsen informerade om läget gällande pågående planarbete för grannområdet 

Solbrinken-Grundet. Mer information återfinns på Nacka kommuns hemsida. 

e. Styrelsen informerade om Graninge Stiftsgårds planer på att förlägga nya 



sjöledningar i Kilsviken och vidare upp i Liljevalchsvägen . Styrelsen arbetar aktivt 

med att motarbeta genomförandet. Lantmäteriet har bildat en VA

gemensamhetsanläggning med stöd av anläggnings lagen, trots att samtl iga tre 

föreningar i Eriksvik har överklagat. 

17. Stämman avslutas och ordföranden tackar medlemmarna för visat intresse. 
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ProJokolijusterare 
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Kurt-Åke Kall in 



ETF - föreningsstämma 2020-03-31

Röstlängd

Namn: Adress:

Anna Ahlstedt-Carlsson Boo strandv 14

Pär Vestin Boo strandv 20

Kurt-Åke Kallin Boo strandv 30

Björn Auvinen Eriksviksv 16

Per Gustafsson Eriksviksv 18

Elisabeth Blomdahl Eriksviksv 20

Peter Hultström Grevgatan 20

Johanna Damberg Vårvägen 19

Magnus Patriksson Ringleksvägen 43

Jacob Bergdahl Liljevalchsvägen 10



 

General Information 

 
 
FÖRENINGSSTÄMMA  
DEN 31 Mars 2020 
 
KALLELSE 

 
Medlemmar i Eriksviks Tomtägareförening Ek. 

För. kallas härmed till ordinarie 

föreningsstämma, tisdagen den 31 Mars 2020 kl. 

19.15 i Folkets 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 

2019 års förvaltning. 
10. Beslut om arvode till styrelse och revisorer. 
   Gällande:  Förslag: 
Ordförande:  900 kr/år  3000 kr/år 
Styrelseledamot:  750 kr/år  2000 kr/år 
Styrelsesuppleant: 550 kr/år  1000 kr/år  
Revisor:   250 kr/år  500 kr/år 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter. I 

tur att avgå Anna Carlsson, Björn Auvinen, 

Magnus Patriksson, Johanna Damberg och 

Elisabeth Blomdahl. 
 Val av 2 st. ledamöter på 2 år 
 Val av ordförande 
 Val av 2 st suppleanter på 1 år 
12. Val av revisor på 2 år. Revisorsuppleant 1 år 

I tur att avgå Gunnar Netz. 

I tur att avgå Rune Lindberg 
13. Val av valberedning. 
14. Budget 2020 
15. Anmälda ärenden. 

 a. Ändring av stadgar enligt bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Informationsärenden 
 a. Midsommarfirande 2020 

 b. Simskola 2020 

 c. Valborg 2020 

 d. Kommunens planarbete 

 e. Nya VA-ledningar i Kilsviken från 

Graninge stiftsgård 

17. Mötet avslutas. 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
För Eriksviks Tomtägareförening avseende 

2019 års förvaltning. Ordinarie årsmöte hölls 25 

Mars. Medlemsantalet uppgick till 177 st (177 st 

2018) vid årets utgång. 

 
Styrelsens sammansättning och arbete  
Styrelsen har under året genomfört 4 stycken 

protokollförda möten. Styrelsen har också haft 

informella kontakter i löpande ärenden.  
 
Styrelsens sammansättning: 
Ordförande:  Björn Auvinen 
Vice ordförande: Anna Carlsson 
Sekreterare:  Maria Hedelius 
Kassör:  Per Gustafsson 
Ledamot:  Robert Öhlin  
Suppleant:  Elisabeth Blomdahl 
Suppleant:  Magnus Patriksson 
Suppleant:  Johanna Damberg 
Revisor:  Gunnar Netz 
Revisorsuppleant: Rune Lindberg 
Valberedning: Johan Hårleman och 

Malin Sundberg 

 
REDOGÖRELSE 
Under år 2019 har styrelsen arbetat med: 
 



 

General Information 

Information - Via hemsidan, Facebook 

gruppen och e-post. Informationsbladet E-nytt 

har publicerats två gånger under året. 
 
Synpunkter/ överklagande – styrelsen har 
överklagat förrättningen av ny sjöledning i 
Kilsviken till Graninge stiftsgård.  
Styrelsen har inlämnat synpunkter på 
samråd nr 2 gällande Detaljplan Solbrinken-
Grundet. 
 
Riskträd – Under året har föreningen inte 
tagit ned några träd från 
riskträdsinventeringen. Däremot har ett 50-
tal granar inom ett begränsat område blivit 
angripna av granbarkborren och dessa togs 
ned. Stammarna har fraktats bort medan 
riset är kvar. 
 
Björnlokor - under försommaren och 
sensommaren har björnlokor bekämpats 
av utomstående entreprenör med special- 
kunskap. Uppföljning kommer att ske under 
2020. 
 
Valborgseld - 2019 blev det ingen 
valborgseld pga brandrisk och torka. Inför 
2020 har styrelsen gått ut med förfrågan 
gällande eldvakter på FB-sidan och hoppas 
att 4st anmäler sig. Vilket krävs för att få 
tillstånd att tända brasan. 
 

Midsommarfirande – inget firande 

anordnades. 
 
Badstranden – I våras lagades en förankring till 

badflotten som hade brustit under vintern. 

Gungorna togs ej fram denna säsong då 

anläggningen inte uppfyller gällande krav. Till 

badsäsongen 2020 ska detta vara åtgärdat. 

Duschen har förstörts flera gånger under 

säsongen. För övrigt har stranden med 

tillhörande brygganläggningar använts flitigt 

och allt har fungerat väl under året. 

 

Lekplatsen – efter besiktningsanmärkningar 

utfördes mindre reparation av rutschkanan och 

fler nödvändiga arbeten kommer utföras under 

våren 2020. 

 
Simskolan - 2019 ställdes simskolan in i sent 

skede då det var för få anmälda.  
 
Gemensamma arbetsdagar - genomfördes i 

maj och september. Stor uppslutning av 

medlemmar på båda dagarna gör att mycket 

blivit gjort. Slyröjning på många platser och de 

sedvanliga sysslorna utfördes på badplatsen och 

lekplatsen. 

Tack till alla som deltog! 

 

Budget 

 

 
 

 

 



 Eriksviks Tomtägarförening ek. förening  Sida:  1(1)

 716418-2243  Resultatrapport  Utskrivet:  20-02-06

 Preliminär  19:23
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  105
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Period fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsintäkter  127 400,00  125 400,00
 3011  Inträdesintäkter  0,00  2 000,00
 3019  Intäkter P-avgifter  8 029,60  400,00
 3100  Hyresintäkt av tält, bord m.m.skattepl  3 480,00  4 200,00
 S:a Nettoomsättning  138 909,60  132 000,00

 S:a Rörelseintäkter mm  138 909,60  132 000,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4011  Badplatsens kostnader  -7 292,00  -15 872,05
 4012  Festplatsens kostnader  -700,00  0,00
 4015  Lekplatsens kostnader  -8 374,59  -5 913,44
 4017  Underhåll (trädfällning m.m.)  -38 350,00  -5 694,00
 4018  Arbetsdag  -3 377,55  -2 763,65
 4999  Övriga omkostnader  -26 325,00  -19 575,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -84 419,14  -49 818,14

 Bruttovinst  54 490,46  82 181,86

 Övriga externa kostnader
 5010  Lokalhyra  0,00  -1 200,00
 6072  Repr ej avdr.gill  -3 617,50  -4 145,00
 6110  Kontorsmaterial  0,00  -148,00
 6150  Trycksaker  -2 003,00  -2 200,00
 6200  Programvaror  -1 548,00  -1 458,00
 6250  Porto  -2 052,90  -2 057,00
 6410  Styrelsearvode  -5 800,00  -5 500,00
 6530  Redovisningstjänster  -25 625,00  -25 000,00
 6570  Bankkostnader  -762,00  -766,50
 6741  Webbkostnader  -881,00  -806,00
 S:a Övriga externa kostnader  -42 289,40  -43 280,50

 Personalkostnader
 7010  Lön kollektivanställda  -1 200,00  -2 400,00
 7510  Arbetsgivaravgifter  0,00  -754,00
 S:a Personalkostnader  -1 200,00  -3 154,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -127 908,54  -96 252,64

 Rörelseresultat före avskrivningar  11 001,06  35 747,36

 Rörelseresultat efter avskrivningar  11 001,06  35 747,36

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  11 001,06  35 747,36

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  11 001,06  35 747,36

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  11 001,06  35 747,36

 Resultat före skatt  11 001,06  35 747,36

 Beräknat resultat  11 001,06  35 747,36

 8999  Redovisat resultat  -11 001,06  -35 747,36



Eriksviks Tomtägarförening ek. förening Sida: 1(1)

716418-2243 Balansrapport Utskrivet: 20-02-06

Preliminär 19:22
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31 Senaste vernr: 105
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

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

S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Fordringar

1630 Skattekonto 11,00 0,00 11,00
1790 Övriga interimsfordringar 1 913,00 -232,00 1 681,00
S:a Fordringar 1 924,00 -232,00 1 692,00

Kassa och bank
1910 Kassa 10,00 0,00 10,00
1920 Postgiro 404 083,17 9 352,96 413 436,13
S:a Kassa och bank 404 093,17 9 352,96 413 446,13

S:a Omsättningstillgångar 406 017,17 9 120,96 415 138,13

S:A TILLGÅNGAR 406 017,17 9 120,96 415 138,13

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2091 Balanserad vinst/förlust -314 372,16 -54 520,01 -368 892,17
2099 Redovisat resultat -54 520,01 43 518,95 -11 001,06
S:a Eget kapital -368 892,17 -11 001,06 -379 893,23

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder 0,00 -3 617,50 -3 617,50
2499 Övr kortfristiga skulder 0,00 -1 200,00 -1 200,00
2611 Utg moms försälj 25% sv -1 150,00 -1 677,40 -2 827,40
2972 Förutbetalda medlemsavgifter -2 600,00 0,00 -2 600,00
2990 Övr interimskulder -33 375,00 8 375,00 -25 000,00
S:a Kortfristiga skulder -37 125,00 1 880,10 -35 244,90

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -406 017,17 -9 120,96 -415 138,13

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00



Revisionsberättelse för Eriksviks Tomtägarförening, ETF, 
avseende verksamhetsåret 2019. 

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning i Eriksviks Tomtägarförening för år 2019. 
Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. 

Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval 

av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 

Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig 

grad försäkra mig om att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
Min revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan 

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 

redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma 
den samlade informationen i redovisningen. Jag har granskat väsentliga 

beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller kassören har handlat i strid med föreningens stadgar 

eller årsmötesbeslut. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt 
uttalanden nedan. Redovisningen har upprättats i enlighet med god 

revisionssed , varför jag tillstryker att resultaträkningen och balansräkningen 

fastställs. Styrelseledamöterna har enligt min bedömning inte handlat i strid 

med föreningens stadgar, varför jag tillstyrker att styrelsens ledamöter och 

kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Eriksvik den 20 januari 2020 

Rune Lindberg 

Revisorsuppleant 



Bilaga 1 - Föreningsstämma 2020-03-31 samt 2019-03-25

ETF - förslag till ändringar av stadgar och policy
tillstyrkt av stämman 2019-03-25

Pkt: Nuvarande lydelse: Ändring: Tillägg:

1 §3. Medlem i föreningen kan endast den 

bliva som är ägare till fastighet inom 

Eriksviks tomtområde och ställer sig 

dessa stadgar till efterrättelse. Finns mer 

än en ägare till fastigheten må endast en 

delägare vara medlem i föreningen. 

Inträdesansökans skall skriftligen 

ingivas till styrelsen.

Om fastigheten disponeras av 

bostadsrättsförening måste alla 

ingående i bostadsrättsföreningen bli 

medlemmar i föreningen för att 

fastigheten ska beviljas medlemskap.

2 §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.

§6. Medlem som uppenbart skadar föreningen 

eller dess intressen kan uteslutas. Beslut härom 

föregås av 2 skriftliga uppmaningar om rättning. 

Därefter beslutar ordinarie föreningsstämma om 

uteslutning.

3 §16… Medlem som önskar visst ärende 

behandlat på ordinarie föreningsstämma 

skall skriftligen anmäla ärendet före 

februari månads utgång.

§16… Medlem som önskar visst ärende 

behandlat på ordinarie föreningsstämma skall 

skriftligen anmäla ärendet före januari månads 

utgång.

4

§18. Kallelse till föreningsstämma, 

upptagande dagordning skall ske 

skriftligen genom styrelsens försorg 

senast två veckor före ordinarie och 

senast en vecka före extra stämma 

genom brev med posten. Övriga 

meddelanden delges medlemmarna 

genom anslag på härför uppsatta 

anslagstavlor inom området.

§18. Kallelse till en ordinarie föreningsstämma 

skall urfärdas genom styrelsens försorg tidigast 

sex veckor och senast fyra veckor före 

föreningsstämman.

Kallelse till en extra föreningsstämma ska 

utfärdas tidigast sex veckor och senast två 

veckor före föreningsstämman. Kallelse till extra 

föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra 

veckor före stämman om den bl.a. ska behandla 

stadgeändringar.

Kallelse ska ske via post alternativt e-post om 

samtycke givits.

Övriga meddelanden delges medlemmarna 

genom hemsida, sociala medier och anslag på 

härför uppsatta anslagstavlor inom området.

5 §27. Förenings firma tecknas av 

styrelseledamot eller ordförande var för 

sig.

§27. Föreningens firma tecknas av två 

styrelseledamöter i föreningen.

6 §32. Styrelsens förvaltning och 

föreningens 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.

§32. Styrelsens förvaltning och föreningens 

räkenskaper skall granskas av en revisor som 

väljs 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.


