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Torkilstotens Samfallighetsforening 

Protokoll fran ordinarie arsstamma 2016 

Plats: Ljungalid, Ljungdalen 
Datum: Langfredagen 2016-03-25 kl. 10.30-11.30 
Narvaro: 68 personer enligt bifogad narvarolista 

§ 1. Stammans oppnande 
Stamman oppnades av SamMlighetsforeningens ordforande Stefan Kolb och fordes enligt 
stadgamas dagordning enligt foljande. 

§ 2. Val av ordforande och sekreterare for stamman 
Ti l l ordforande for stamman valdes Ivar Eriksson och till sekreterare Soren Lindstrom. Ivar 
Eriksson overtog ordlorandeskapet och ledde arsstamman. 

§ 3. Val av protokollsjusterare 

Ti l l protokollsjusterare valdes Inez Tillqvist och Hakan Jenner. 

§ 4, Styrelsens och revisorernas berattelser 
Styrelsens verksamhetsberattelse sarnt balans- och resultatrakning for verksamhetsaret 2015 
gicks igenom och godkandes. 

Revisor Johannes Frenzel laste upp revisionsberattelsen. 

§ 5. Ansvarsfrihet for styrelsen 
Arsstamman beslutade att faststalla balans- och resultatrakning, att resultatet disponeras i 
enlighet med styrelsens forslag samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsaret 
2015. 
§ 6. Framstallningar fran styrelsen och/eller motioner fran medlemmar 
En motion har inkommit till stamman med angaende publicering av styrelsens protokoll. 
Motionen samt styrelsens svar fanns bifogade till stammohandlingarna. 

Samfallighetsforeningens ordforande framlade styrelsens synpunkter till varfor motionen 
borde avslas medan motionaren framlade sina synpunkter till varfor motionen borde bifallas. 

Efter viss diskussion beslutade arsstamman genom handupprackning att motionen avslas. 

§ 7. Ersattning till styrelse och revisorer 
Foreningens ordforande redogjorde for de ersattningar som gallt under 2015. Inget arvode 
utgar till styrelsemedlemmar inkl. suppleanter och revisorer. Styrelsens aktiva medlemmar 
inkl. suppleanter har ratt att ta ut kostnadsersattning motsvarande skattefri reseersattning for 
tva resor fran hemorten till Ljungdalen samt for resor till styrelse- och arsmoten och till 
sarskilda forrattningar. 

Arstamman beslutade att samma ersattningar ska galla under 2016. 
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Nagra stammodeltagare papekade att ersattning aven bor utga till revisorerna och uppmanade 
styrelsen att se till att denna fraga tas upp till behandling. 

§ 8. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd. 
Styrelsen foredrog utgifts- och inkomststat enligt dokumentet Preliminar Budget 2016, vilket 
var bifogat till arsstammohandlingarna. Nagra punkter kommenterades av 
styrelserepresentanter: 

• Sophamtningsavgifterna ar i stort sett oforandrade 2016 jamfort med 2015. Det 
papckades att av sophamtningskostnaderna sa ar 2/3 fasta och 1/3 rorliga. 

• Vagkostnaderna beraknas bli nagot hogre beroende pa de successiva forbattringarna 
av vagnatet som pagar. 

• Gronomradeskostnaderna blir nagot hogre pa grund av ett underskott i kostnaderna for 
fiskutplanteringen 2015. 

• Kostnaderna for vatten samt administration beraknas bli lika som for 2015. 
• Fonderingen fortsatter i enlighet med tidigare stammobeslut. 

Arsstamman beslutade att godkanna styrelsens forslag. 

§ 9. Val av styrelse och styrelseordforande 
Arsstamman beslutade att valja ny styrelse enligt valberedningens forslag som foljer; 

Som ledamot Per-Olov Andersson omval 2 ar 
Som ledamot Tore Gustafson omval 2 ar 
Som ledamot Per Lundberg omval 2 ar 

Som ordforande Stefan Kolb omval 1 ar 

Som suppleant Anders Andersson omval 1 ar 
Som suppleant Eva Gyllensvaan omval 1 ar 
Som suppleant Robert Woud omval 1 ar 

Som ledamot Peter Enstrom vald pa 2 ar vid arsstamman 2015 
Som ledamot Inger Hjelm vald pa 2 ar vid arsstamman 2015 
Som ledamot Stefan Kolb vald pa 2 ar vid arsstamman 2015 
Som ledamot Soren Lindstrom vald pa 2 ar vid arsstamman 2015 

§ 10. Val av revisorer 
Som revisorer valdes Anders Ekengren och Johannes Frenzel. Som revisorssuppleant valdes 
Per-Olof Isaksson. 

§11 . Fraga om val av valberedning 
Ti l l sammankallande i valberedningen valdes Birgitta Hemiksson och till ledamoter Emma 
Hagqvist och Tor Vagen. 

§ 12. Ovriga fragor 
Styrelserepresentanter med flera kommenterade och besvarade fragor rorande foijande 
omraden: 
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a) Vdgar och parkering 
Skyltning av omradesnamn och omradesvagar kommer att paborjas under 2016. 
Komplettering kommer att goras av mdtesplatsskyltning. 
Dikning kommer att utforas pa del av Algenvagen dar vagbanken tidvis ar alltfor 
vattenfylld. 
Grusning kommer att genomforas i den takt som vagbudgetens ekonomi tillater. 

b) Snorojning 
PG Skott infonnerade om laget under den innevarande vintern, som liknat vintern 2015 
i sa matto att det varit ovanligt milt och att darfor mycket sandning erfordrats. 
Samfallighetsfdreningens ordforande tackade PG Skott for gott samarbete med ett 
paskagg "modell storre". 

c) Sopor och sophus 
Sophanteringen fungerar betydligt battre an tidigare och medlemmama berdmdes for 
den positiva utvecklingen. 
Medlemmama uppmanades att kontakta nagon i styrelsen nar man upptaeker att alia 
soptunnorna blivit fulla sa att omflyttning av tunnor kan ske. 
Styrelsen bereder fortsatt den framtida anvandningen av det awecklade sophuset pa 
Renen. 

d) Gronomraden 
Nasta fiskutplantering kommer att ske 2017. Det har konstaterats att viss forokning av 
dring sker i den Nedre dammen. 

e) Vatten och avlopp Ovre Skrallan 
Med hjalp av de nyligen gjorda investeringarna, som mojliggor battre 
sektioneringsmojligheter, sa. kommer fortsatta arbeten med lacksdkning att goras under 
sommaren 2016. 

f) Vatten Rosenbergsomrddet 
Vattenprover kommer att tas arligen, sa aven i Ovre Skrallan. Alia fyra vattentakterna 
kommer aven fortsattningsvis att hallas oppna. 

g) Hemsidan 
Besoksfrekvensen pa hemsidan okar. Den kan dock utnyttjas annu mera och 
medlemmama uppmanades att kontakta den hemsidesansvarige, e-post 
anders.j.andersson@gmail.com , med ideer och synpunkter. 

h) Tillsyn anldggningar 
Stefan Aslund ar anlitad for viss tillsyn av Samfallighetsforeningens 
gemensamhetsanlaggningar. Han rapporterar eventuella fel i anlaggningarna till 
styrelsen, som tar beslut om eventuella atgarder. Kostnaderna for tillsynen ar inraknade 
i 2016 ars budget. 

i) Vad hdnder pa byn 
Nagon representant for Turistbyran hade ej mojlighet att delta pa arets stamma. 

Per-Ove Carlsson informerade om de pagaende diskussionema om fibernat i omradet. 
Han uppmanade sa manga som mojligt att anmala sitt intresse for fiber till sin fastighet. 
Anmalan ska goras till foretaget Servanet under adress 
www, servanet. se/anslut/torkilstoten . E n intresseanmalan ar till intet forpliktigande 
men ju storre andel av fastighetema som visar sitt intresse desto storre mojligheter 
firms det att erhalla bidrag till projektet. 

Stefan Kolb paminde om Naturvardsverkets och Lansstyrelsens inbjudan till ett 
dialogmote om den planerade nationalparken Valadalen-Sylama-Helags pa Ljungalid 
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tisdag 2016-03-29 kl. 18. Inbjudan ar speciellt riktad till stugagare i 
Ljungdalenomradet. Stefan uppmanade sa manga som mojligt att besoka motet. 

§ 13. Meddelande av plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt 
Det besiutades att stammoprotokollet skall hallas tillgangligt pa Samfallighetsforeningens 
hemsida samt pa ICA och pa Turistbyran i Ljimgdalen. 

§ 14. Tidpunkt for nasta arsstamma 

Det besiutades att 2017 ars stamma ska hallas pa Langfredagen 2017-04-14. 

§ 15. Arsstamman avslutas 
Samfallighetsforeningens ordforande Stefan Kolb tackade for en val genomford stamma och 
riktade ett speciellt tack till Ivar Eriksson. 
Arsstammans ordforande Ivar Eriksson avslutade darefter 2016 ars stamma. 

Vid protokollet: Justeras: 
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