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Toltorpsdalens Egnahemsförening 
Föreningen bildad 1914 

 

Protokoll från årsmötet 4 april 2018 
 

§1  

Ann Wingårdh öppnade mötet och den sittande styrelsen presenterade sig. 

 

§2 

Till mötets ordförande valdes Christer Wirén. Christer informerade om sina 

dubbla roller som både mötesordförande och valberedningens föredragande. 

Mötet godkände detta. 

 

§3 

Till mötets sekreterare valdes Björn Sonander 

 

§4 

Dagordningen godkändes utan justeringar. 

 

§5 

Ulla-Britt Karlsson valdes att tillsammans med vice ordförande Ann Wingårdh 

justera protokollet 

 

§6  

Årsmötet godkände att mötet var utlyst enligt stadgarna. Christer Wirén läste 

upp styrelsens årsberättelse. Den godkändes. 

 

§7 - §8 

Anders Hägglund redogjorde för föreningens räkenskaper och bokslut. Annica 

Svanström redovisade revisorernas rapport som innebar att räkenskaperna 

godkändes. 

 

§9  

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.   

. 

§10 

Christer Wirén redogör för valberedningens arbete och håller ett engagerat 

anförande om betydelsen av att fler medlemmar engagerar sig i styrelsearbetet 

och även som resurspersoner som styrelsen kan anlita för särskilda uppdrag. 

 

- Anders Hägglund, Inga-Mai Wängberg och Björn Sonander väljs om för 

ytterligare 2 år i styrelsen. 
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- 2 styrelseledamöter är fortfarande vakanta. 

- Ann Wingårdh väljs till vice ordförande på 1 år 

- Anders Hägglund väljs till kassör på 1 år. 

 

§11 

Mötet beslöt att styrelsearvodet ligger kvar på 6000 att fördelas mellan  

ledamöterna. 

 

§12 

Annika Svanström omvaldes på 1 år. Då Göran Jakobsson valt att avgå 

valdes i stället Roddy Karlsson, Vitmossegatan 21 till revisor på 1 år. 

 

§13 

Till att var för sig teckna firma i bank (Nordea) valdes vice ordförande Ann 

Wingårdh och kassör Anders Hägglund. 

 

§14 

Till kontaktpersoner för 1 år omvaldes Gunnar Söderberg, Stefan Johansson, 

Gunnar Söderlund, Göran Ståhle samt Magnus Fogelberg. 

 

§15 

Till valberedning på 1 år omvaldes Christer Wirén och Anders Kjellström 

 

§16 

Inval av nya medlemmar bordläggs då förteckningen inte är färdigställd. 

 

§17 

Medlemsavgiften beslutas oförändrad 100:-/hushåll och år. 

 

§18 

Björn Sonander redogör för föreningens kontakter med kommunen angående 

nybyggnationen på Syltlöken 1 (gamla bensinstationen). Bygget är nu påbörjat 

och fastigheten ska innehålla 60 lägenheter som ska hyras ut till företag som har 

gästande tjänstemän under kortare och längre perioder. 

 

Vidare parkeringsproblematiken där inget har hänt sedan föregående möte. 

 

Föreningen har skrivit ett brev till kommunen angående brister i snöröjningen i 

de branta backarna i vårt område, vilket gör att ambulans och brandkår inte 

skulle kunna komma fram. 

 

§19 

Övriga frågor: 
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- Ulla-Britt Karlsson berättar att inga kort har kommit in till den planerade 

fotoboken. Idéer kom upp om vi kunde använda en Facebookgrupp på 

något sätt i detta sammanhang. Elin Andersson erbjöd sig att undersöka 

hur en sådan grupp med fokus på Toltorpsdalen skulle kunna se ut. 

- Samtidigt väcktes frågan hur föreningen ska använda sin goda ekonomi 

och inte minst donationen från Karl-Erik Fridholm, på bästa sätt. 

- Styrelsen tar till sig frågan och återkommer. 

- Styrelsen efterlyser någon datakunnig person som vill ta över ansvaret för 

vår hemsida som är i behov av uppdatering och modernisering. Sanna 

Storm anmälde intresse att diskutera detta med nuvarande webmaster Elin 

Toremark. 

 

 

§20 

Christer Wirén tackar för visat intresse och avslutar årsmötet 

 

  ********** 

 

Efter mötet bjöds vi på hemgjord gravad laxrulle och potatissallad. Mycket gott 

och uppskattat! 

 

Vi fick också lyssna till kommunens klimatrådgivare Ragnar Uppström, tillika 

medlem i föreningen, som pratade på temat ”Solceller – nu eller senare?” 

Mycket informativt och pedagogiskt. Bland mycket annat fick vi veta att Ragnar 

kan göra kostnadsfria rådgivningsbesök hos den som är intresserad av 

installation av t ex solceller! 
 

 

Vid protokollet 

 

 

____________________________ 

Björn Sonander 

 

 

Protokollet justeras: 

 

 

____________________________               ____________________________________ 

Ann Wingårdh   Ort & Datum 

 

                     

 

____________________________               ____________________________________ 

Ulla-Britt Karlsson              Ort & Datum 


