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Toltorpsdalens Egnahemsförening 
Föreningen bildad 1914 

 

Protokoll från årsmötet 10 april 2014 
 

§1  

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordförande Ulla-Britt Karlsson, samtliga i 

styrelsen presenterades. 

 

§2  

Till mötets ordförande valdes Sture Krantz. 

 

§3  

Till mötets sekreterare valdes Magnus Fogelberg. 

 

§4  

Dagordningen godkändes utan justeringar. 

 

§5  

Till justeringsmän valdes Barbro Johansson (Kullabergsgatan 8) tillsammans med 

ordförande Ulla-Britt Karlsson.  

 

§ 6 

Protokollet från höstmötet 20 november 2013 lästes upp och lades till handlingarna. 

 

§ 7  

Inval av nya medlemmar 

Magnus Jansson Toltorpsgatan 3 

Karl-Erik Fridholm Grågåsgatan 5 

Karolina Wåke Wättnegatan 25 

Olle Lysell  Vallstigen 6 

Stig Nordqvist Toltorpsgatan 39c 

De nya medlemmarna hälsades välkomna i föreningen. 

 

§ 8  

Inkomna rapporter och skrivelser  

Inga rapporter eller skrivelser kunde rapporteras. 

 

§ 9  

Styrelsens årsberättelse lästes upp och lades till handlingarna. 

Årsredovisningen 2013 lästes upp av kassören Sture Krantz och lades till handlingarna. 

 

§10 

Revisionsberättelsen lästes upp av Bruno Sjöstedt. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 

för det gångna året 2013. 

 

§11  

Årsavgift beslutades vara oförändrad 100 kronor för år 2015. 
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§12  

Styrelsens arvode fastställdes till 6000 kronor att fördelas bland styrelsens medlemmar för år 

2014. Ordföranden frågade mötet ifall det var möjligt att ta upp arvodesfrågan till höstmöten 

ifall myndigheterna skulle ha synpunkter på arvodenas fastställande. Vilket fastställdes. 

 

§13  

Val av styrelse: 

1. Till föreningsordförande och styrelsens ordförande valdes Ulla-Britt Karlsson på 1 år. 

2. Till kassör valdes Sture Krantz på ett år. 

3. Omval av styrelseledamöter, Göran Ståhle och Ann Wingårdh på två år. 

 

§14 

Val av valberedning, Inga nya förslag kunde ges på mötet, varför posterna är vakanta och 

bordläggs till höstmötet. 

 

§15 

Val av 2 revisorer. 

Till revisorer för 2014 valdes Annika Svanström samt Göran Jakobsson. Då Pelle Westberg 

och Bruno Sjöstedt avsagt sig revisorsrollen tackar vi dem för många års arbete. 

 

§16 

Val av kontaktmän 

Stefan Johansson, Gunnar Söderberg och Gunnar Söderlund omvaldes. 

 

§17  

Till att var för sig teckna firma i bank (Nordea) valdes ordförande Ulla-Britt Karlsson och 

kassör Sture Krantz. 

 

§18  

Övriga frågor 

- En fråga om Västtrafiks agerande vad gäller bussar (bus 19) som dras in nu till sommaren 

diskuterades. Men ingen åtgärd identifierades under mötet. Varför kan inte pensionärer åka 

gratis buss i Mölndal när man kan det i Göteborg? Diskuterades också. 

- Fibergruppen. Magnus rapporterade om arbetet i gruppen som fortsatt under hösten med ett 

antal möten två utskick samt inledande kontakter med leverantörer. Man har även haft ett 

antal kontakter med kommunen om bl.a. kostnader att återställa mark efter att man grävt. 

Antalet intresseanmälningar har ökat till dryga 450.  

- Få anmälda till besöket i Emigranternas Hus men det kommer att genomföras i varje fall. 

- Jubileumsfesten, Planeringen är i fullgång och instruktioner hur man skall anmäla sig  

kommer att skickas ut i nästa utskick. Vi räknar med att det kommer att bli en inträdesavgift 

på 200 kronor/kuvert. 

 

§19  

Mötet avslutades 

 

Efter årsmötet bjöds det på snittar och alkoholfritt bubbel. Därefter pratade Ingvar Kronhamn 

från ångbåtsföreningen och visade bilder och pratade om ångbåtens historia men speciellt om 

ångbåten Bohuslän. 
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Vid protokollet 

 

 

____________________________ 

Magnus Fogelberg 

 

 

Protokollet justeras: 

 

 

____________________________               ____________________________________ 

Barbro Johansson    Ort & Datum 

 

                     

 

____________________________               ____________________________________ 

Ulla-Britt Karlsson                                 Ort & Datum 


