TÖRNSKOGEN
FÖRENINGSSTÄMMA
Törnskogens villaägareförenings
87:e föreningsstämma

Tisdagen den 30 juni 2020, kl. 19.30

Törnskogens villaägareförenings lokal
i Vaxmoraskolan. Ingång mitt emot fotbollsplanen.
Föreningens hemsida: www.tornskogen.se

Ordföranden har ordet
Det kanske mest uppskattade händelse i Törnskogen i år har kanske varit
majbrasan, trots att vi pga brandrisken valde att låta bli att tända brasan. Detta
evenemang var ändå välbesökt, då sång, godisutdelning samt möjlighet att köpa
kaffe med kaka är en uppskattad tradition. Årskurs fem i Vaxmoraskolan inbjuds
varje år att sälja fika & lotter. Intäkterna från deras försäljning går till kommande
skolresa. Under vintern fick styrelsen städa bort trädgårdsavfallet på Lillberget,
eftersom det efter att ha legat så länge inte fick tändas.
Trafikgruppen har under hela 2019 arbetet och försökt påverka kommunen i
olika frågor kring trafik och vägarbete i närområdet. Styrelsen har också skaffat
ny sand till badplatsen och fått till en bänk och en grillplats.

Aktuell dokumentation läggs ut på föreningens hemsida www.tornskogen.se.
Föreningen har även en egen Facebookgrupp som alla är välkomna att ansluta sig
till. Här sprids mycket snabbt information om olika saker och iakttagelser. Även
olika köp och sälj förfrågningar varor, anmälan om upphittade respektive
borttappade föremål, efterlysning om bortsprungna husdjur eller omhändertagna
husdjur sker inom gruppen.
Liksom tidigare år hade vi ursprungligen planerat årsmötet till en fredag så att
fler ska ha möjlighet att stanna en stund efter mötet och delta i vår pubafton.
Tyvärr blev det mötet inte av på grund av rådande omständigheter. Med lite tur
kan vi ta igen det nästa vår.
Håll Törnskogen och friområdena rent från skräp och ta det lugnt i trafiken!
Tveka inte att framföra vad du tycker till styrelsen!
Per Nylén
Ordförande

Båtsmansvägen 13
Tel. 070-727 46 74 / 08-35 48 24
E-post: per@masternylen.se
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Styrelsens ledamöter
Per Nylén, ordförande

Björn Juhlin, vice ordförande samt kassör
Eileen Pålsson, sekreterare
Jan Olsson

Rolf Hedman

Niklas Zetterberg
Roland Persson

Kontakta gärna styrelsens ledamöter med synpunkter!
Kontaktuppgifter finns på hemsidan, www.tornskogen.se.

Suppleanter

Johannes Holmertz
Jonas Enberg

Anders Lindblad

Revisorer

Olle E. Johansson
Monica Almquist

Revisorssuppleant
Tommy Ström

Hedersordförande
Lennart Wallin

Valberedningen
Elizabeth Söderberg
Mattias Bäck

Lennart Wallin
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Viktiga händelser under 2019
•
•

5 april: Årsstämman

30 april: Majbrasan tändes inte på Lillberget pga torka men det firades
ändå med vårsånger, loppis och godis till barnen enligt tradition.

Några av styrelsens aktiviteter
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.

Administration av Facebookgruppen. Kontakt med nyinflyttade. Svarat på
frågor som kommit in via info@tornskogen.se.
Information har lagts ut på föreningens hemsida och Facebookgrupp
löpande. På hemsidan kan du t.ex. hitta en utförlig beskrivning av
föreningens lokal i Vaxmoraskolan, med tillhörande bilder.

Trafikgruppen.

Uppstädning på Lillberget.

Uppdaterat föreningens uppgifter hos Bolagsverket.

Kommunikation med vaktmästeren angående vår lokal i Vaxmoraskolan.

Samtal med kommunen angående vår badplats vid Norrviken.
En middag på Egon i Sollentuna Centrum (vårt ”arvode”).

Facebookgrupp
Törnskogens villanätverk

Medlemskap sökes hos webbansvarig eller via Facebook.

Webbansvarig
Eileen Pålsson
eileen@palssons.com
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Revisionsberättelse för Törnskogens Villaägareförening
Revisionsberättelsen kommer att presenteras på årsmötet.

Törnskogen i mars 2020

Olle E. Johansson, Monica Almquist

Valberedningens förslag till årsmötet 2020
Valberedningen kommer att presentera sitt förslag till ny styrelse vid årsmötet.
Elizabeth Söderberg, Mattias Bäck, Lennart Wallin.

Ledamöter kvar i styrelsen ytterligare ett år:
Björn Juhlin

Eileen Pålsson
Jan Olsson

Niklas Zetterberg
Roland Persson

Revisorer kvar i ytterligare ett år:
Monica Almquist
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Balansräkning per 2019-12-31
Tillgångar

2018

Fastighet/badplats

0

Kassa och postgiro

35 268,84

Bank

Obligationer

130 000,00

0

153 268,84

0

133 216,69

2018

2019

0

0

0

Kundfordringar

Summa kronor

Eget kapital
Kortfristiga skulder
Andelar

19 150,00

Eget kapital; Balanserad vinst

144 935,24

- 10 816,40

Årets resultat

Summa kronor

164 090,01
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0

3 216,69

118 000,00

0

Övriga förutbetalda kostnader

2019

0
0

19 150,00

134 118,84
-20 052,15

133 216,69

Resultaträkning per 2019-12-31
Intäkter
Medlemsavgifter
Medlemsavg. Villaägarnas Riksförbund
Ränteintäkter/Övriga intäkter
Summa kronor

Kostnader
Omkostnader enl. spec.
Summa kronor

Omkostnader
Bolagsverket
Kontorsmaterial mm
Utdelning av Törnskogsbladet mm
Inköp, datauppdatering, hemsida
Försäkringar
Porto, bankavgifter, postgiro årsavg.
Årsmöte
Trivselaktiviteter, Valborg
Hyreskostnader
Avtack, uppvaktning
Övriga kostnader
Diverse inköp till lokalen
Badstranden – sand
Redovisningstjänster
Summa omkostnader
Ränteintäkter/kostnader
Summa ränteintäkter

2018

2019

47 000,00
16 550,00
0
63 550,00

52 400,00
0
0
52 400,00

2018

2019

74 366,00

74 366,00

72 452,00

2018

2019

0
2 922,00
600,00
4 749,00
2 076,00
765,00
5 606,00
17 147,00
15 300,00
280,00
9 428,00
15 493,00
0
0
74 366,00

0
4 325,00
600,00
674,00
2 203,00
4 140,00
5 749,00
9 170,00
15 456,00
0
11 849,00
562,00
13 719,00
4 000,00
72 452,00

0,00

0,00

72 452,00

0,00

0,00

Summa totala intäkter/kostnader

– 74 366,00

– 72 452,00

Årets resultat

– 10 816,00

– 20 052,00
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Styrelsens förslag – årsmöte 2020
1.

2.

Årets Underskott/överskott överföres till Eget Kapital.
Årsmötet fastställer följande budget för 2020:

Intäkter
Medlemsavgifter

52 400,00

Andelar

0

Summa kronor

52 400,00

Utgifter
Försäkringar

Porto, bankavgifter, postgiro årsavg
Bolagsverket

4 144,00
900,00

Trivselaktiviteter

10 000,00

Flytt av rishög på Lillberget

26 000,00

Övrigt

10 000,00

Tryckning, utdelning

1 200,00

Avtack, uppvaktning

2 000,00

Hyra

15 500,00

Lokalkostnad övrigt

3.

2 500,00

8 000,00

Summa kronor

80 244,00

Vinst/förlust

27 844,00

Styrelsen förespråkar oförändrad årsavgift för 2020 (200 kr).

8

Dagordning vid föreningsstämman 2020-06-30
Dagordning vid stämman, enligt stadgarna
1.

Stämman öppnas.

3.

Fråga om stämmans behöriga utlysande.

2.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Fastställande av röstlängd.

Val av ordförande för stämman.

Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.

Val av sekreterare för stämman.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av ordförande för ett år.

12. Val av minst 1 ledamot för två år.

13. Val av 3 suppleanter till styrelsen för ett år.
14. Val av 1 revisor 2 år.

15. Val av 1 revisorssuppleant för ett år.

16. Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val, varav en
sammankallande.

17. Fastställande av årsavgift och budget.

18. Fastställande av styrelsens arvoden.

19. Motioner – en inkommen (se sida 10–11).

20. Grannsamverkan.

21. Föreningsaktiviteter.

22. Övriga ärenden och information.
23. Stämmans avslutande.
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Motion
Uppdatering av föreningens stadgar.

Bakgrund

Stadgarna som röstades igenom 2019 kunde inte registreras hos Bolagsverket
pga föreningsregler som varken motionsförfattarna eller styrelsen kände till då.

Förslag

Nedanstående tabell visar i vänsterkolumnen den understrukna text som ska
ändras i högerkolumnen den nya texten. Fotnöter ger bakgrund till varje
föreslagen ändring.
Nu

Förslag

§ 8 Styrelse, säte, sammansättning,
val

§ 8 Styrelse, säte, sammansättning,
val

... Styrelsen består av sju ledamöter och
tre suppleanter.

... Styrelsen består av lägst 5 och högst
9 ledamöter med tre suppleanter. 1

Föreningens firma tecknas av kassören
eller ordförande var för sig, eller av två
styrelseledamöter i föreningen.

Föreningens firma tecknas av de som
styrelsen utser. 2

§ 11 Revision

§ 11 Revision

...

...

§ 10 Firmateckning

§ 10 Firmateckning

Senast tre veckor före ordinaria
stämma skall revisionsberättelse
överlämnas till styrelsen. 3

Senast två veckor före ordinaria
stämma skall revisionsberättelse
överlämnas till styrelsen.

Par. 8 ändrades inte ifjol. Men det är den här texten som registrerades hos
Bolagsverket för många år sedan, och vi ser ingen nackdel i vara flexibel när det
gäller antalet ledamöter.

1

Bolagsverket vägrade att registrera titlar. Dessutom är Maria Sjöström, som
sköter vår ekonomi, ingen styrelseledamot. Därför skulle denna formulering
fungera bäst, enl. styrelsen. Texten är enl. Bolagsverket ok enl. reglerna.

2

Par. 11 ändrades inte ifjol men vi upptäckte när vi försökte ändra stadgarna hos
Bolagsverket att det numera enl. lagen ska vara tre veckor.

3
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§ 14 Föreningsstämma

§ 14 Föreningsstämma

...

...

Kallelse till stämma utfärdas av
styrelsen genom utdelning i de fast
bosatta medlemmarnas brevlåda och
brevledes genom posten till
sommarstugeägare. Kallelse får
utfärdas tidigast fyra veckor före och
senast två veckor före stämman. 4

Kallelse till stämma utfärdas av
styrelsen genom utdelning i de fast
bosatta medlemmarnas brevlåda och
brevledes genom posten till
sommarstugeägare. Kallelse får
utfärdas tidigast fyra veckor före
stämman. Kallelse skall utfärdas senast
två veckor före ordinarie och en vecka
före extra stämma.

Par. 13 ändrades inte ifjol men enl. Bolagsverket måste alla kallelser, även till
extrastämmor, ske senast två veckor före stämman.
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