


FÖRENINGSSTÄMMA 
DEN 25 April 2021



KALLELSE

Medlemmar i Eriksviks Tomtägareförening Ek.
Förening kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma, söndagen den 25 April 2021
kl. 14.00 vid lekplatsen i Eriksvik.

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 – resultat och
balansräkning
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende
2020 års förvaltning.
10. Budget 2021
11. 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
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter. I
tur att avgå Per Gustafsson, Maria Hedelius,
Robert Öhlin, Magnus Patriksson och Johanna
Damberg.
Val av 2 st. ledamöter på 2 år
Val av ordförande
Val av 2 st suppleanter på 1 år
13. Val av revisorsuppleant på 1 år
14. Val av valberedning.
15. Anmälda ärenden.
a. Stödmedlemsskap
b. Ändring av stadgar om 15a bifalles av
stämman, se bilaga 1.
16. Övriga ärenden.
a. Midsommarfirande 2021
b. Simskola 2021
c. Valborg 2021
d. Kommunens planarbete


e. Nya VA-ledningar i Kilsviken från
Graninge stiftsgård
f. ny badbrygga
17. Mötet avslutas.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
För Eriksviks Tomtägareförening avseende
2020 års förvaltning. Ordinarie årsmöte hölls 31
Mars. Medlemsantalet uppgick till 175 st (177 st
2019) vid årets utgång.

Styrelsens sammansättning och arbete 
Styrelsen har under året genomfört 5 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:
Magnus Patriksson
Suppleant:
Johanna Damberg
Revisor:
Rune Lindberg
Revisorsuppleant: Vakant
Valberedning:
Johan Hårleman

REDOGÖRELSE
Under år 2020 har styrelsen arbetat med:

Information - Via hemsidan, Facebook
gruppen och e-post. Informationsbladet E-nytt
har publicerats två gånger under året.
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Midsommarfirande – inget firande
anordnades.

Badstranden – I våras gjordes gungorna
iordning. Ny duschanläggning har uppförts.
Badflotten har försetts med ny badstege. För
övrigt har stranden med tillhörande
brygganläggningar använts flitigt och allt har
fungerat väl under året.
Lekplatsen – efter besiktningsanmärkningar
utfördes mindre reparationer.

Simskolan - ställdes in i sent skede ¤
Ú¤¡Ǥ

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 Tomtägareförening Ek. Förening
716418-2243

Resultaträkning

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31
Period fg år: 2019-01-01 - 2019-12-31

Perioden Ackumulerat

Periodslut
fg år

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3010 Medlemsintäkter
3011 Inträdesintäkter
3019 Intäkter P-avgifter
3100 Hyresintäkt av tält, bord m.m.skattepl
3101 Övrig försäljning ej momspliktig
3740 Öresutjämning

Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans
räkning
4999 Övriga omkostnader

124 400,00
1 000,00

124 400,00
1 000,00

127 400,00
0,00

22 977,60

22 977,60

8 029,60

2 600,00
180 600,00

2 600,00
180 600,00

3 480,00
0,00

0,40

0,40

0,00

331 578,00

331 578,00

138 909,60

-21 440,00

-21 440,00

-26 325,00

310 138,00

310 138,00

112 584,60

-44 258,05
-333,30

-44 258,05
-333,30

-7 292,00
-700,00

-4 190,85
-24 000,00

-4 190,85
-24 000,00

-8 374,59
-38 350,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4011 Badplatsens kostnader
4012 Festplatsens kostnader
4015 Lekplatsens kostnader
4017 Underhåll (trädfällning m.m.)
4018 Arbetsdag

Övriga externa kostnader
6072 Repr ej avdr.gill
6150 Trycksaker
6200 Programvaror
6250 Porto
6410 Styrelsearvode
6530 Redovisningstjänster
6570 Bankkostnader
6741 Webbkostnader

-8 675,48

-8 675,48

-3 377,55

-81 457,68

-81 457,68

-58 094,14

153,50

153,50

-3 617,50

-2 513,00
-1 132,00
-2 340,00
-5 250,00
-25 625,00
-951,60
-1 445,00

-2 513,00
-1 132,00
-2 340,00
-5 250,00
-25 625,00
-951,60
-1 445,00

-2 003,00
-1 548,00
-2 052,90
-5 800,00
-25 625,00
-762,00
-881,00

-39 103,10

-39 103,10

-42 289,40

-2 250,00
-229,00

-2 250,00
-229,00

-1 200,00
0,00

-2 479,00

-2 479,00

-1 200,00

Rörelseresultat

187 098,22

187 098,22

11 001,06

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

187 098,22

187 098,22

11 001,06

Resultat före skatt

187 098,22

187 098,22

11 001,06

BERÄKNAT RESULTAT

187 098,22

187 098,22

11 001,06

187 098,22

187 098,22

11 001,06

Personalkostnader
7010 Lön kollektivanställda
7510 Arbetsgivaravgifter

Årets bokförda resultat
8999 Redovisat resultat
Utskrivet av Rui Chen 2021-03-23 10:42:26
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Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening
716418-2243

Balansräkning

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31
Period fg år: 2019-01-01 - 2019-12-31
Vid
periodens
början

Förändring

Vid
periodens
slut

Periodslut
fg år

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
1220 Inventarier
1229 Ack avskrivn inventarier

164 188,50

0,00

164 188,50

164 188,50

-164 188,50

0,00

-164 188,50

-164 188,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

1,00

12,00

11,00

1 681,00

-1 681,00

0,00

1 681,00

10,00
413 436,13

-10,00
186 616,72

0,00
600 052,85

10,00
413 436,13

413 446,13

186 606,72

600 052,85

413 446,13

415 138,13

184 926,72

600 064,85

415 138,13

415 138,13

184 926,72

600 064,85

415 138,13

-368 892,17

-11 001,06

-379 893,23

-368 892,17

-11 001,06

-176 097,16

-187 098,22

-11 001,06

-379 893,23

-187 098,22

-566 991,45

-379 893,23

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
1630 Skattekonto
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1790 Övriga interimsfordringar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910 Kassa
1920 Postgiro

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
2091 Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
2099 Redovisat resultat
Summa eget kapital

Utskrivet av Rui Chen 2021-03-23 09:45:15
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Eriksviks Tomtägareförening Ek. Förening
716418-2243

Balansräkning
Vid
periodens
början

Förändring

Vid
periodens
slut

Periodslut
fg år

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Leverantörsskulder
2440 Leverantörsskulder

-3 617,50

3 617,50

0,00

-3 617,50

Övriga skulder
2499 Övr kortfristiga skulder
2611 Utg moms försälj 25% sv
2731 Avräkn sociala avgifter

-1 200,00
-2 827,40
0,00

1 200,00
-3 617,00
-229,00

0,00
-6 444,40
-229,00

-1 200,00
-2 827,40
0,00

-4 027,40

-2 646,00

-6 673,40

-4 027,40

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2972 Förutbetalda medlemsavgifter
2990 Övr interimskulder

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-2 600,00

1 200,00

-1 400,00

-2 600,00

-25 000,00

0,00

-25 000,00

-25 000,00

-27 600,00

1 200,00

-26 400,00

-27 600,00

-35 244,90

2 171,50

-33 073,40

-35 244,90

-415 138,13

-184 926,72

-600 064,85

-415 138,13

0,00

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

Utskrivet av Rui Chen 2021-03-23 09:45:15
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ETF årsmöte 2021-04-25

Bilaga 1

Punkt Nuvarande stadgar

Förslag på nya stadgar

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.
Inträdesansökan skall skriftligen
ingivas till styrelsen.

§3a. Medlem i föreningen kan Ändrat från §3 till
endast den bliva som är ägare §3a
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.

2

Ny delparagraf

§3b Boende inom Eriksviks
tomtområde kan bli
stödmedlem. Stödmedlem
med familj må deltaga i
föreningens aktiviteter och
nyttja föreningens tillgångar
såsom lekplats, badplats etc.
Inträdesansökan skall
skriftligen ingivas till
styrelsen.

Kommentar

Detta öppnar upp för
att även boende i
bostads- eller
hyresrätt såsom
stödmedlemmar kan
bli med i
gemenskapen,
deltaga i och gärna
initiera aktiviteter,
samt bidra till
driftskostnaderna.
Stödmedlem kan
hyra tält etc. Dock är
det fortfarande bara
ett
parkeringstillstånd
per medlem
(=fastighet), varvid
Brf såsom idag kan
bli (ordinarie)
medlem och få ett
tillstånd att förvalta.
Enligt avtalet med
EBK (bilaga 1 punkt
1) så är båtplats
baserat på
fastighetsägande och
ordinarie
medlemskap.

ETF årsmöte 2021-04-25

Bilaga 1

3

§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

§6. Medlem eller stödmedlem
som uppenbart skadar
föreningen eller dess
intressen kan uteslutas. Beslut
härom föregås av 2 skriftliga
uppmaningar om rättning.
Därefter beslutar ordinarie
föreningsstämma om
uteslutning.

Stödmedlem kan
också uteslutas och
då ej få tillgång till t
ex hyra av tält.

4

§7. Den som uteslutits ur
föreningen kan beviljas
återinträde. Vid sådant
återinträde skall betalning ske av
all den skuld som förefanns vid
uteslutningen.

§7. Den som uteslutits ur
föreningen kan beviljas
återinträde. Vid sådant
återinträde skall betalning ske
av all den skuld som
förefanns vid uteslutningen
samt ny insats.

Den som utesluts
pga utebliven
årsavgift må betala
ny inträdesavgift.

5

§8. Medlem äger efter skriftligen
gjord ansökan erhålla utträde ur
föreningen i och med utgången
av det räkenskapsår varunder
ansökan gjordes.

§8. Medlem och stödmedlem
äger efter skriftligen gjord
ansökan erhålla utträde ur
föreningen i och med
utgången av det räkenskapsår
varunder ansökan gjordes.

Alla kan gå aktivt ur
föreningen.

6

§11. Medlem har att erlägga
insats med 500 kronor. Insats
skall erläggas med inträde i
samband med inträde i
föreningen och senast en månad
efter anmaning.

§11. Medlem har att erlägga
insats med 500 kronor. Insats
skall erläggas i samband med
inträde i föreningen och
senast en månad efter
anmaning.

Upprepning Tryckfel?
Stödmedlem har ej
del av tillgångarna,
och betalar ej insats.

Stödmedlem erlägger ej
insats.
7

§12. Medlem har att erlägga den
årsavgift som föreningsstämman
eller styrelse bestämmer.

§12. Medlem har att erlägga
den årsavgift som
föreningsstämman eller
styrelse bestämmer.

Stödmedlem får ej
alla förmåner, och
betalar därmed bara
halv avgift.

Stödmedlem har att erlägga
halv ordinarie årsavgift.

Att ej betala (efter
påminnelse) innebär
passivt utträde ur
föreningen.

Medlem eller stödmedlem
som ej erlagt årsavgift

ETF årsmöte 2021-04-25

8

§20. Rösträtt på
föreningsstämma tillkommer
medlem som icke hävdar för
oguldna avgifter. Varje medlem
äger en röst.

Bilaga 1

utesluts men kan åter ansöka
om inträde. Förfallen
årsavgift utgör ej skuld.

Betalar man inte så
är man ej längre
medlem. Vi har ej tid
att driva in skulder.

§20. Rösträtt på
föreningsstämma tillkommer
medlem som icke hävdar för
oguldna avgifter. Varje
medlem äger en röst.

Bara medlem, inte
stödmedlem, får
rösta.

Stödmedlem äger ej rösträtt.
9

§25. Styrelsens ledamöter och
ordförande väljs för en tid av två
år, växelvis två respektive tre
varje år. Första gången avgörs
genom lottning vilka två som
skall avgå efter ett år.
Styrelsesuppleanter väljs på
ordinarie föreningsstämma för
en tid av ett år.

§25. Styrelsens ledamöter och ”Första gången” är
ordförande väljs för en tid av passé för länge
två år, växelvis två respektive sedan.
tre varje år.
Styrelsesuppleanter väljs på
ordinarie föreningsstämma
för en tid av ett år.

10

§35. Uppkommen vinst skall
fonderas eller utdelas till
medlemmarna efter beslut av
föreningsstämman. Skall
utdelning ske skall densamma
fördelas lika mellan samtliga
föreningens medlemmar.

§35. Uppkommen vinst skall
fonderas eller utdelas till
medlemmarna efter beslut av
föreningsstämman. Skall
utdelning ske skall densamma
fördelas lika mellan samtliga
föreningens medlemmar,
vilka även var medlemmar
föregående år. Detta gäller ej
stödmedlemmar.

Bara medlem, inte
stödmedlem, får del
av föreningens
tillgångar.

§37. Vid föreningens upplösning
skall de behållna tillgångarna
fördelas lika mellan samtliga
föreningsmedlemmar.

§37. Vid föreningens
upplösning skall de behållna
tillgångarna fördelas lika
mellan samtliga föreningens
medlemmar, vilka även var
medlemmar föregående år.
Detta gäller ej
stödmedlemmar.

Bara medlem, inte
stödmedlem, får del
av föreningens
tillgångar.

11

Förhindrar att någon
blir medlem samma
år bara för att ta del
av utdelningen.

Förhindrar att någon
blir medlem samma
år bara för att ta del
av utdelningen.

