
Torkilstotens Samfallighetsforening 

Torkilstotens Sam^Uighetsforening 

Protokoll fran ordinarie arsstamma 2017 

Plats: Ljungaiid, Ljungdalen 
Datum: Langfredagen 2017-04-14 kl. 10.30 - 11.50 
Narvaro: 48 personer enligt bifogad narvarolista 

§ 1. Stammans oppnande 
Stamman oppnades av Samfallighetsforeningens sekreterare Soren Lindstrom och fordes 
enligt stadgamas dagordning enligt foljande. 

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

§ 3. Val av protokollsjusterare 

Ti l l protokollsjusterare valdes Inez Tillqvist och Per-Anders Nilsson. 

§ 4. Styrelsens och revisorernas berattelser 
Styrelsens verksamhetsberattelse samt balans- och resultatrakning for verksamhetsaret 2016 
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 

§ 6. Framstallningar fran styrelsen och/eller motioner fran medlemmar 
Tva motioner har inkommit till stamman, den ena angaende smaviltjakt pa 
Samfallighetsforeningens mark och den andra angaende stugan Undanflykten. Motionema 
samt styrelsens svar farms bifogade till stammohandlingama. 

a) Peter Enstrom laste upp motionen angaende smaviltjakt fran motionaren A l f Gund 
samt styrelsens svar pa motionen. I styrelsens svar framgar att den aktuella marken 
sedan 25 ar ar utarrenderad med ett arrendekontrakt, som loper med tva ars 
forlangning i taget. Kontraktet innehas av tva fastighetsagare i 
Samfallighetsforeningen och arrendet ar 2 000 SEK/ar. For narvarande loper 
kontraktet till 2019. Motionaren menade att sadan utarrendering av en 
samfallighetsforenings mark inte ar tillaten och att det finns ett prejudikat om detta 
bl.a. fran en forening i Handolstrakten i Jamtland. Synpunkter framfordes ocksa om att 
varje forlangning av ett sadant avtal borde vara en stammofraga. Ingen av de 
narvarande hade nagon kunskap om forhallanden och satt pa vilket arrendekontraktet 
tecknades for 25 ar sedan. Synpunkter framfordes bade pa att inriktningen borde vara 
att alia Samfallighetsforeningens medlemmar ges mojlighet till jakt pa markerna men 
ocksa att jakt belt borde forbjudas. 

2016. 
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Det uppdrogs at styrelsen att till 2018 ars stamma undersoka under vilka 
forutsattningar som arrendekontraktet ursprungligen tecknades samt att da ta upp 
fragan for fomyad provning. 

b) Peter Enstrom laste upp motionen angaende stugan Undanflykten fran motionaren 
Marika Tranback samt styrelsens svar pa motionen. Fragan om aganderatten till stugan 
ar fortfarande under utredning. Pa ett markomrade pa 10 x 10 m runt stugan har 2008 
ett arrendekontrakt tecknats pa 49 ar. Fragan om aganderatten hade vid 
arrendekontraktets tecknande inte aktualiserats utan tillkom 2012 nar 
nyttjanderattshavaren ville overlata kontraktet pa en honom narstaende person. 
Overlatelsen godtogs inte av styrelsen. Da nyttjanderattshavaren kopt stugan i god tro 
och svarar for skotseln amnar styrelsen inte vidtaga nagra ytterligare atgarder forran 
agandeforhallandet ar fuUt utrett. Nar agandeforhallandet ar fullt utrett kommer 
styrelsen att lamna en redogdrelse. 

Motionen ansags darmed besvarad. 

§ 7. Ersattning till styrelse och revisorer 
Foreningens sekreterare redogjorde for ersattningama. Inget arvode utgar till 
styrelsemedlenimar 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. Revisorema har ratt att gora en arbetsresa var for avstamning av bokforingen 
med kassoren. 

Arstamman beslutade att ersattning ska utga i enlighet med redogorelsen. 

§ 8. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd. 
Foreningens sekreterare foredrog utgifts- och inkomststat enligt dokumentet Torkilstotens 
Samfallighet, Budget 2017, vilket var bifogat till stammohandlingama. Nagra punkter 
kommenterades: 

• Sophamtningsavgiftema blir c:a 20 kSEK hogre an 2016 pa gmnd av hojda taxor fran 
Bergs kommun. 

• Hogre kostnader for vagar ar motiverade av behovet av en genomgripande upprustning 
av hela vagnatet, vilket ar planerat att spridas over tre ar. Totalbudgeten ar c:a 685 
kSEK. Dock kommer under dessa tre ar ingen fondering till vagar att goras, vilket gor 
att medlemsavgiftema inte signifikant kommer att oka. 

• Underhallet av sophusen ar i paritet med 2016. Detta inkluderar viss komplettering av 
malningen. 

• Gronomradeskostnadema ar i paritet med 2016. 
• Kostnadema for vatten samt administration beraknas bli i paritet med 2016. 
• Viss beredskap finns for underhallskostnader for vattnet i Ovre Skrallan. 
• Fonderingama fortsatter i enlighet med den underhalls- och fomyelseplan, som antogs 

av stamman 2015 med undantag for vagar, som inte fonderas 2017-2019. 

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

Som ordforande Stefan Kolb omval 1 ar 

Som ledamot 
Som ledamot 
Som ledamot 

Peter Enstrom 
Hakan Floden 
Soren Lindstrom 

omval 2 ar 
nyval 2 ar 
omval 2 ar 

Som suppleant Anders Andersson 
Som suppleant Eva Gyllensvaan 
Som suppleant Britt Neuman-Nordh 

Som ledamot Per-Olov Andersson 
Som ledamot Tore Gustafson 
Som ledamot Per Lundberg 

omval 1 ar 
omval 1 ar 
nyval 1 ar 

vald pa 2 ar vid arsstamman 2016 
vald pa 2 ar vid arsstamman 2016 
vald pa 2 ar vid arsstamman 2016 

§10. Val av revisorer 
Som revisorer pa 1 ar omvaldes Anders Ekengren och Johannes Frenzel. Som 
revisorssuppleant pa 1 ar omvaldes Per-Oloflsaksson. 

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

Ti l l protokollet noteras att Tor Vagen redan vid stamman 2016 forsokte undvika att bli 
omvald till valberedningen. Han menar darfor att han kvalificerat sig for att innevarande ar 
ska vara bans sista som ledamot i valberedningen. 

Emma Hagqvist framforde som en synpunkt fran valberedningen att styrelsen borde se over 
beslutet att alltid halla fysiska styrelsemoten i Ljungdalen. Emma menade att det numera finns 
manga mojligheter att genomfora moten med ledamoter sittande pa olika platser i Sverige. 
Hon ansag att rekryteringen av nya styrelseledamoter skuUe underlattas om det gavs mojlighet 
for ledamoter att delta i styrelsemoten fran sin hemort. 

§12 . Ovriga fragor 
Styrelserepresentanter med flera kommenterade och besvarade fragor rorande foljande 
omraden: 

a) Vagar och parkering 
En del av de vag- och omradesskyltar, som sattes upp under 2016 behover rattas upp 
och det kommer att goras under arbetsdagen i juni 2017. 
Raddningstjansten uppmanar alia att satta upp husnummer pa sina fastigheter. 

b) Snorojning 
Samfallighetsforeningens snorojare PG Skott var inte narvarande pa motet. Han kanske 
var ute och plogade da det hade kommit ett valbehovligt snofall denna 
Langfredagsmorgon! Inga synpunkter noterades dock pa snorqjningen vilket far anses 
vara ett gott betyg till PG. 
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c) Sopor och sophus 
Fortfarande fmns en hel del forbattringspotential nar det galler sopsorteringen i 
omradet. Styrelsens representanter har hittat bade dammsugare och mattor bland 
hushallssopoma. Varje tunna som fylls med material, som egentligen skuUe ga till 
atervinning, innebar okade kostnader for Samfallighetsforeningen. Alia uppmanades att 
medverka till en battre och for foreningen darmed billigare sophantering. 
Synpunkter framfordes pa att containrama vid Forpacknings- och 
Tidningsinsamlingens atervinningsstation i byn regelbundet tycks vara fuUproppade 
infor storhelger! Styrelsen har upprepade ganger framfort synpunkter till bl.a. Bergs 
kommun att de maste verka for ett battre och varaktig losning pa insamlingen av 
returmaterial. E n ny anlaggning ar nu pa gang men kommunen har annu inte lyckats 
komma overens med markagama om plats for en sadan anlaggning. 
Styrelsen bereder fortsatt den framtida anvandningen av det awecklade sophuset pa 
Renen och en eventuell sandficka for vintervaghallningen. 

d) Gronomraden 
E n medlem fragade varfor det ar vintertiskeforbud i dammama och styrelsen 
anmodades att aterkomma med svar pa denna fraga. 
Markeringen av leden fran Bjomen mot Ojon har forbattrats. En forbudsskylt har ocksa 
satts upp for att forsoka avleda trafik fran att ga genom Ripan. Eventuellt planeras en 
bro att anordnas over en back langs leden. 
Aven 2017 kommer det att anordnas en arbetsdag och den infaller lordagen 2017-06-
03. Emma Hagqvist framforde ett onskemal om mojlighet att anmala sig till att 
genomfora arbetsuppgifter aven om man inte har mojlighet att narvara just pa 
arbetsdagen. Peter Enstrom tar gama emot sadana anmalningar varfor den som inte kan 
delta pa arbetsdagen kan kontakta Peter, e-post enstrom.p@gmail.com for erhallande 
av arbetsuppgifter. 

e) Vatten och avlopp Ovre Skrallan 
Arbetet fortsatter under sommaren 2017 med lacksokning i vattenledningsnatet. 
Buskrqjning kommer att genomforas runt avloppsbrunnen sommaren 2017. 

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

g) Hemsidan 
Hemsidan fick berom av motesordforanden. Den hemsidesansvarige, e-post 
anders. i. andersson@gmai 1. com , tar gama emot ideer och synpunkter till justeringar 
och forbattringar, 

h) Vad hdnderpd byn 
Nagon representant for Turistbyran deltog ej pa arets stamma. 

Medlemmama uppmanades att aimiala 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 j u storre andel av fastigheterna som 
visar sitt intresse desto storre mojligheter finns det att erhalla bidrag till projektet. I 
dagama har information kommit om att Bergs kommun sah fibematet i kommunen till 
foretaget IP-Only. Hur detta paverkar forhallandena i Ljungdalen ar i skrivande stund 
inte kant. 

Emma Hagqvist anser att Samfallighetsforeningen maste engagera sig mera i den 
planerade exploateringen i omradet langs Klappenvagen. Planarbetet pagar men Bergs 
kommun ger enligt Emma begransad information. Styrelsens representanter meddelade 
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att styrelsen har kontakt med kommunen. Styrelsen uppmanades att verka for att en 
representant fran Bergs kommun med kunskap om planarbetet medverkar pa arsmotet 
2018 och att styrelsen fram till dess bevakar fragan. 

Emma Hagqvist har skapat en Facebook-grupp om Torkilstoten och uppmanade till 
kontakter i det mediet. 

§ 13. Meddelande av plats dar stammoprotokoUet halls tillgangligt 
Det beslutades att stammoprotokoUet skall hallas tillgangligt pa Samfallighetsforeningens 
hemsida samt i SamfalUghetsfdreningens parm pa ICA resp. pa Turistbyran i Ljungdalen. 

§ 14. Tidpunkt for nasta arsstamma 

Det beslutades att 2018 ars stamma ska hallas pa Langfredagen 2018-03-30. 

§ 15. Arsstamman avslutas 
Inez Tillqvist tackade de narvarande styrelsemedlemmama for en val genomford arsstamma. 
Peter Enstrom riktade ett speciellt tack till arsstammans motesordforande Ivar Eriksson med 
ett paskagg "modell storre". 

Motesordforanden avslutade darefter 2017 ars stamma. 

Vid protokollet: Justeras: 
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