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Protokoll fört vid årsmöte med En- och Tjuvholmens 
samfällighets- och stugägareförening den 15 juni 2013 
 

Plats: Frälsningsarméns sommarhem, Tjuvholmen 

Närvarande: 47 medlemmar enligt bilagd förteckning. 42 fastigheter var 

representerade. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Börje Berzén hälsade alla välkomna till årsmötet och 

förklarade mötet öppnat. En tyst minut hölls för att hedra de medlemmar som 

avlidit under året.  

 

§ 2 Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 

Kallelsen har varit uppsatt sedan den 6 maj på anslagstavlorna samt på 

föreningens hemsida. Mötet beslutade att kallelse skett i behörig tid.  

 

§ 3 Förslag till dagordning 

Förslaget till dagordning godkändes.  

 

§ 4 Val av presidium 

Till ordförande för årsmötet valdes Börje Berzén. 

Till sekreterare för årsmötet valdes Stefan Gustafsson.  

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Gertrud Hellgren och Inger Ahlberg.  

 

§ 5 Fastställande av styrelsens berättelse och bokslut 

Mötesordförande Börje Berzèn gav mötesdeltagarna en stund att läsa igenom 

verksamhetsberättelsen för stugägareföreningen. Mötet beslutade att godkänna 

verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.  

 

Mötesordförande Börje Berzèn gav mötesdeltagarna en stund att läsa igenom 

verksamhetsberättelsen för samfällighetsföreningen för 2012. Mötet beslutade att 

godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

Bokslutet för stugägareförening, som även omfattar samfällighetsföreningen, 

genomgicks och godkändes. Mötet beslutade att vinsten 52 315,10 kronor, 

överförs till ny räkning.   

 

Anette Lundh föreslog att till kommande bokslut bör avskrivningarna redovisas 

särskilt. 

 

§ 6 Fastställande av revisorernas berättelse 

Revisor Åke Ahlberg läste upp revisionsberättelsen för stugägareföreningen 

avseende 2012. Frågor om ekonomin ställdes och besvarades. Revisions-

berättelsen lades med godkännande till handlingarna.  

 

Revisor Åke Ahlberg läste upp revisionsberättelse för samfällighetsföreningen 

avseende 2012. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.  

 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

vad gäller såväl stugägareföreningen som samfällighetsföreningen.  
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§ 8 Rapporter 

Sopsortering  

Börje Berzén informerade om att föreningens medlemmar byggde den nya Quitten 

under 2012. Anläggningen blev dyrare än beräknat på grund av att styrelsen 

beslutade att gjuta en grundplatta för att få längre livslängd. Han betonade att 

sopkärlen bara är till för hushållssopor och att vi har fler sopkärl igång sommartid 

än på vintern. Övriga sopor måste vi sortera själva och lämna på avsedda 

avfallsstationer. 

 

Vattnet  

Under 2012 förbrukade vi 1 781 kubikmeter vatten vilket får anses som en normal 

förbrukning (snittet för nio år är 1 790 kubikmeter).  

 

Samtliga rapporter godkändes.  

 

§ 9 Ekonomi 

 

Förflytta ekonomin från stugföreningen till samfällighetsföreningen  

Börje Berzén berättar att styrelsen under våren talat om att överföra ekonomin 

från stugägareföreningen till samfälligheten. Årsmötet ger den nya styrelsen i 

uppdraget att utreda vilka möjligheter det finns för att överföra ekonomin till 

samfälligheten och återkomma med förslag på eventuella stadgeändringar.  

  

Ersättning till styrelsen för år 2012 

Föreslogs oförändrat arvode, 9 000 kronor, för styrelsen under år 2013, vilket blev 

mötets beslut.  

 

Avgifter för år 2012 

Beslöts om följande avgifter för år 2013: 

Medlemsavgift: oförändrat 200 kronor 

Renhållningsavgift: oförändrat 350 kronor för sommarboende och 1 000 kronor 

för permanentboende 

Vattenavgift: 350 kronor för sommarvattnet, vilket är en höjning med 40 kronor, 

föranledd av att kommunen höjt sin avgift.  

 

Extra debitering för Quitten 

Kassör Lars Carlstedt redovisar att kostnaden för den nya Quitten blivit dyrare än 

beräknat och styrelsen föreslår en extra debitering på 560:- per fastighet. Mötet 

godkände styrelsens förslag. 

 

Budget för år 2013 

Kassören presenterade budgeten för 2013. Årsmötet beslutade att godkänna 

budgeten för 2013.  
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§ 10 Val 

Stugägareföreningen  

Till ordförande för 1 år nyvaldes Inger Ahlberg (fyllnadsval).  

Till vice ordförande för 1 år omvaldes Thomas Lindberg. (fyllnadsval) 

Till kassör för 2 år nyvaldes Jan-Olof Gustafsson. 

Till ledamot för 1 år omvaldes Peter Lundh (fyllnadsval).  

Till ledamot för 2 år nyvaldes Ulla Kviby.  

Till suppleanter för 1 år omvaldes Peter Ågren och nyvaldes Margus Mägi.  

Till revisor för 2 år omvaldes Nils-Olof Malmström.  

Till revisor för 1 år nyvaldes Siv Forsberg 

Till revisorssuppleant för 1 år nyvaldes Fredrik Dahlberg.  

Till valberedare för 2 år omvaldes Solveig Lindhe.  

Till valberedare för 1 år nyvaldes Agnetha Lindgren.  

 

Samfällighetsföreningen 

Till ordförande för 1 år nyvaldes Inger Ahlberg (fyllnadsval).  

Till vice ordförande för 1 år omvaldes Thomas Lindberg. (fyllnadsval) 

Till kassör för 2 år nyvaldes Jan-Olof Gustafsson. 

Nyköpings kommun har utsett Sven-Olof Gustafsson som kommunens 

representant i vår styrelse.  

Till suppleanter för 1 år omvaldes Peter Ågren och nyvaldes Margus Mägi.  

Till revisor för 2 år omvaldes Nils-Olof Malmström.  

Till revisor för 1 år nyvaldes Siv Forsberg  

Till revisorssuppleant för 1 år nyvaldes Fredrik Dahlberg.  

Till valberedare för 2 år omvaldes Solveig Lindhe.  

Till valberedare för 1 år nyvaldes Agnetha Lindgren.  

 

§ 11 Motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§12 Övrigt 

 

Nya former för samverkan på En- och Tjuvholmen 

Börje Berzén berättar att styrelsen under våren talat om att hitta nya former för 

samverkan på En- och Tjuvholmen för att få fler engagerade i föreningens arbete.  

 

Den nyvalda ordföranden Inger Ahlberg tackar för förtroendet och berättar lite om 

planerna för det kommande arbetet. Bland annat kommer den nya styrelsen att 

träffa medlemmarna under sommaren för att få svar på frågorna: - Vad ska vi ha 

föreningarna till, vilka behov har du, vad måste vi uppfylla och på vilket sätt kan 

var och en bidra? 

 

Med anledning av de planerade ekonomiska förändringarna och resultatet av 

sommaren möten med medlemmarna planeras ett extra medlemsmöte under 

hösten. 

 

Nya frågor till styrelsen 

Madelene Stenberg frågar på om och på vilket sätt kommunen bidrar till 

kostnaderna för vägen. Börje Berzén berättar att kommunen bidrar som ägare av 
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bland annat koloniområdet med cirka 80 000 kronor per år. Vi får också bidrag 

från staten för vägen. 

 

Mikael Karlsson tar upp frågan om bryggor och båtplatser för alla och om det är 

möjligt att byta plats till en annan brygga. Den nya styrelsen får mötets uppdrag 

att se över vad som gäller och komma fram till hur den ska hanteras. Idag finns 

fungerande bryggföreningar på Enholmen och Tjuvholmen. 

 

Inger Ahlberg redovisar festkommitténs program för sommaren och Aja 

Thyreen berättar att kommittén gärna tar emot priser till lotterierna på 

midsommarfesten.  

 

§ 13 Avslutning 

Peter Lundh betonar vikten av det frivilliga arbetet för allas bästa i vår förening 

och att många medlemmar genom åren bidragit till arbetet. Han tackar och 

överlämnar vackra blombuketter till avgående revisor Åke Ahlberg (efter mer än 

20 år), ledamoten Mikael Karlsson och ledamoten Anne Ölwe (genom Lars 

Carlstedt). Avgående ordförande Börje Berzén får ett extra stort tack för allt det 

värdefulla arbete han lagt ner under åren han varit ordförande och medlem i 

föreningens styrelse.  

 

Börje Berzén tackar själv för den tid han haft förtroendet att vara ordförande i 

föreningen. Han berättar att han nu flyttar från området och kommer att lägga 

tiden på segelbåten och golf istället för att rensa rabatter. 

 

Den avgående ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet och 

överlämnar ordförandeklubban till den tillträdande ordföranden Inger Ahlberg. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

SG    BB 

Stefan Gustafsson   Börje Berzén 

Sekreterare    Mötesordförande 

  

 

 

Justeras    Justeras 

 

IA    GH 

Inger Ahlberg   Gertrud Hellgren 


