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Törnskogens villaägareförening 
Protokoll från årsstämman 2022-05-18 

 Tid och plats Onsdagen den 18:e maj 2022 kl. 19.15.  

§ 1 Val av ordförande vid stämman och 
stämmoordförandens val av 
protokollförare. 

Stämman utsåg Olle E. Johansson att som ordförande leda 
stämman. Stämman utsåg Eileen Pålsson att föra protokoll. 

§ 2 Upprättande och godkännande av 
röstlängd. 

Stämman bestämde att bordlägga frågan om röstlängd men 
återkommer till punkten vid behov. 

§ 3 Val av en eller två justerare. Stämman utsåg Johannes Holmertz och Rolf Hedman att jämte 
ordförande justera protokollet. 

§ 4 Prövande av om stämman blivit 
behörigen sammankallad. 

Stämman förklarades vara i behörig ordning kallad. 

§ 5 Godkännande av dagordningen. Stämman godkände dagordningen. 

§ 6 Framläggande av årsredovisningen 
och revisionsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen föredrogs av 
Maria Sjöström. 
Revisionsberättelsen föredrogs av Olle E. Johansson. 
Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna 
tillsammans med revisionsberättelsen. 

§ 7 Beslut om fastställande av 
resultaträkningen och 
balansräkningen samt disposition av 
vinsten eller förlusten enligt den 
fastställda balansräkningen. 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. 
Stämman beslutade att årets resultat överföres till ny räkning. 

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt 
styrelseledamöterna. 

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för det gångna året. 

§ 9 Fråga om arvoden till 
styrelseledamöterna och revisorerna. 

Stämman godkände arvode i form av en middag om året. 

§ 10 Beslut om medlemsavgift för 
kommande verksamhetsår. 

Medlemsavgiften fastställdes av stämman till 200 kr/år. 

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter 
och styrelsesuppleanter som ska 
väljas. 

Stämman beslutade att 6 styrelseledamöter ska väljas (2 omval, 
4 kvarstår) och en suppleant ska väljas (omval). 
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§ 12 Val av styrelse. Stämman beslutade att enl. valberedningens förslag utse följande 
ordinarie styrelseledamöter:  

• Liz Söderberg, 2 år, omval  

• Ola Svensson, 2 år, omval 

Följande ledamöter kvarstår ett år till: 

• Jan Olsson, 1 år (kvarstår) 

• Eileen Pålsson, 1 år (kvarstår) 
• Maria Sjöström, 1 år (kvarstår) 

• Niklas Zetterberg, 1 år (kvarstår) 

Stämman beslutade att enl. valberedningens förslag utse följande 
suppleant: 

• Andreas Berglöf, 1 år, omval 

§ 13 Val av revisorer och eventuella 
revisorssuppleanter. 

Stämman beslutade att enl. valberedningens förslag utse följande 
revisor: Olle E. Johansson, 2 år, omval.  
Revisor som kvarstår ett år till: Monica Almqvist, kvarstår 1 år. 

Stämman beslutade att avstå från att välja en revisorssuppleant. 

§ 14 Val av valberedning. Stämman beslutade att utse följande valberedning: 
• Johannes Holmertz, omval (sammankallande) 

• Mattias Bäck, omval 

§ 15 Fastställande av budget och 
årsavgift. 

Budgeten fastställdes av årsstämman. Den förväntade förlusten 
anses inte motivera en höjd årsavgift (medlemsavgift). 

§ 16 Motioner. Inga motioner inkomna. 

§ 17 Annat ärende som ska tas upp på 
stämman enligt lag eller föreningens 
stadgar. 

Inget. 

§ 18 Övriga ärenden och information. Vi saknar en papperskorg vid busshållplatsen. Papperskorgen 
togs bort och vi vet inte om/när den kommer att ersättas.  

En del kör som tokar i vårt område, speciellt i området kring 
skolan. Föreslogs styrelsen att kalla till möte, kanske i syfte att 
bilda en formell grupp som ska försöka råda bot på det. Förslag 
mottages tacksamt. 

Utanför årsmötet informerade två representante om kommunens 
grannsamverkansbil och hur den används. 
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Datum: 2022-06-07 

 

 ____________________________________________  

Eileen Pålsson, Sekreterare  

 

 

J u st e r a s 
 

Datum: 22-06-___ 

 

 

 ____________________________________________  

Olle E. Johansson, Ordförande 

 

 

 

Datum: 22-06-___ 

 

 

 ____________________________________________  

Johannes Holmertz  

 

 

 

Datum: 22-06-___ 

 

 

 ____________________________________________  

Rolf Hedman 
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