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Svinningeudds tomtägares förening upa         2019-03-30 

 

Protokoll från Svinningeudds tomtägareförenings årsmöte i föreningsstugan 2019-03-30 

§ 1 Mötet öppnades av föreningens ordförande Carina Granqvist som hälsade de 
närvarande välkomna. 

§ 2 Närvarolista, tillika röstlängd, upprättades i samband med inpasseringen. 
Närvarande var 28 personer vilka representerade 36 fastigheter, varav 4 via fullmakt. 

§ 3 Jan Saare valdes till ordförande för mötet. 

§ 4 Göran Karnfält valdes till sekreterare för mötet. 

§ 5 Jenny Dahlin och Sten Bengtsson valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

§ 6 Frågan om mötet var behörigen utlyst besvarades med ja. Kallelse skedde 6 mars, 
tidigare än 3 veckor före mötet och möteshandlingar har gjorts tillgängliga på 
webbplatsen www.svinningudd.se vartefter de färdigställts och i god tid före mötet. 

§ 7 Dagordningen godkändes. Mötespunkterna presenterades därefter i en 
bildpresentation som i efterhand också publiceras som bilaga på föreningens 
webbplats www.svinningeudd.se tillsammans med protokollet. 

§ 8 Verksamhetsberättelsen visades i bildpresentationen och lästes upp av Carina 
Granqvist. Inga frågor ställdes och verksamhetsberättelsen kunde läggas till 
handlingarna. 

Resultaträkning och balansräkning visades i presentationen och föredrogs av 
kassören Maria Falk, som också förklarade ett antal budgetposter och vissa 
avvikelser:  

 Årsavgifter: högre inkomst än budget då antalet medlemmar ökat 

 Fiberavgifter: intäkterna översteg budget med hela 150.000 då ett antal 
anslutningsavgifter inkom under året. Nu är nästan samtliga hushåll anslutna till 
fibernätet. 

 Övriga intäkter. I och med att samfälligheten S10:s kassa delades ut så fick 
föreningen en icke budgeterad inkomst. 

 Båtbryggan: lägre utgifter än budgeterat 

 Föreningsstugan: lägre utgifter än budgeterat. Tyvärr hanns inte den planerade 
inglasningen av verandan utföras 2018. 
 

2018 års resultat blev därmed ett överskott  på  266.994 Kr. Föreningens tillgångar 
uppgick per 2018-12-31 till  1.456.304 Kr.  Det förklarades leda till skatt på nära 
75.000 Kr. Det diskuterades om man kunde undvika vinst genom bättre planering av 
investeringar och andra utgifter. En svårighet ligger i att föreningen är baserad på 
frivilliga arbetsinsatser och det är inte alltid lätt att kunna genomföra investeringar 
så att utgifterna hamnar på samma år som föreningen får ett överskott. Revisorn 
Sten Bengtsson rekommenderade styrelsen att varje höst prognosticera årets 
resultat och om möjligt försöka matcha utgifterna så att en större vinst undviks. 
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Stämman beslöt efter genomgången att lägga ekonomiredovisningen till 
handlingarna.  

§ 9 Förevisades och upplästes revisorns berättelse av föreningens revisor Sten 
Bengtsson. Revisorn avslutade med att speciellt tacka kassören Maria Falk för ett 
noggrant och förtjänstfullt arbete och nämnde speciellt det extraarbete som 
kassören lagt ner på att kontakta det stora antalet delägare i S10 och till dem skifta 
ut S10:s kassa som en del i föreningens avveckling av förvaltarskapet för S10 (se 
§22).   

§10 Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för år 2018. 

§11 Fråga om arvode till styrelseledamöter 2019: 
Beslöts att arvodet till styrelsen blir oförändrat 1000 kr per år per styrelsemedlem.  
Beslöts att arvodet till revisorn förblir oförändrat 1.000 kr. 
Till revisorssuppleanten utgår inget arvode förrän denna träder i tjänst. 

§12 Styrelsens förslag till budget för 2019: 
 Kassören Maria Falk presenterade 2019 års budgetförslag och tog bl.a. upp följande: 

 För badet har budgeterats 20.000 Kr för att reparera ’slukhålet’. 

 För stugan har 50.000 budgeterats för den redan gjorda inglasningen. 

 Under övriga externa kostnader har upptagits extra medel för att byta ut flera 
dåliga brevlådeställ. 

En medlem tog upp frågan om att ersätta den dåliga badflotten. Frågan hänsköts till 
punkt 18 & 19.  Stämmans beslut om budgeten avvaktades till motioner och 
propositioner behandlats. 

§13 Medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår: 
Föreningen beslöt på styrelsens förslag att behålla medlemsavgiften för 2020 
oförändrad: 500 kr per bebyggd tomt och 250 kr per obebyggd tomt.  

Notera att årsavgiften bestäms för nästkommande år (2020), medan budgeten 
inklusive styrelsearvoden avser innevarande år (2019). 

§14 Val av styrelseledamöter  
Valberedningens ordförande Eva Jansson berättade att läget inför årets val var gott 
såtillvida att samtliga styrelseledamöter vars mandatperiod löpt ut kunde tänka sig 
att ställa upp för ytterligare en mandatperiod och att det fanns intresserade som var 
villiga att ställa upp i styrelsen. Göran Karnfält förklarade att han efter ett antal år 
avser avsluta sitt styrelseengagemang men att han gärna ser en ordnad övergång 
och är beredd att stanna kvar under året till dess att en ersättare hunnit ta över 
sekreteraruppdraget. Det är en av förklaringarna till varför styrelsen förslås utökas 
under 2019.     

Styrelsemedlemmar valdes enligt följande: 

 Till ledamöter på 2 år omvaldes Carina Granqvist och Patrik Lundin samt nyvaldes 
Andreas Fredriksson.   

 Till ledamot på 1 år omvaldes Nils Jönsson 

 Till suppleant på 1 år nyvaldes Jenny Eriksson 
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 Ledamöterna Göran Karnfält, Maria Falk och Anders Hedlund sitter kvar ytterligare 
ett år på sitt tvåårsmandat från förra året. Styrelsen utgörs 2019 således av 7 
ledamöter och 1 suppleant. 

§15 Till ordförande på 1 år omvaldes Carina Granqvist   

§16 Till revisor omvaldes Sten Bengtsson och till revisorsuppleant omvaldes Katarina 
Löweberg (båda är omval). 

§17 Till valberedning omvaldes Eva Jansson och Linda Johansson samt Jenny Dahlin 
(samtliga är omval). 

 

§18 Styrelsens proposition:  

Stugan och badet 
Efter att ha hört muntliga förslag från flera medlemmar under senaste året föreslår 
styrelsen följande förbättringar i föreningsstugan och i utomhusmiljön: 

 Dra in fiber/bredband och Internet i stugan och skaffa WiFi samt vägg-TV 

 Inskaffa tre picknickbord varav två förslås ersätta gamla dåliga bord vid 
båtbryggan. 

Uppskattad kostnad:  Internet+TV: 25.000 Kr, Bord: 5.000 Kr 

Beslut 
Efter diskussion prioriterade stämman en ny badflotte högre än en TV, men 
samtyckte till fiber, Internet & WiFi. TV kan övervägas om föreningen går mot ett 
överskott i höst. Stämman beslöt att budgeten för stugan skulle ökas med 25.000 Kr 
samt för badplatsen med 35.000 Kr för bord, badflotte och lekredskap (motion 1). 

 

§19 Motioner från medlemmar:  

1. Lekredskap i badviken  
Allt fler barnfamiljer flyttar till Svinninge och det bor väldigt många fler barn här nu 
jämfört med för bara några år sedan. Badplatsen med lekpark och även klubbhus är 
en naturlig och populär samlingsplats för barnfamiljer och barn i området, sommar 
såväl som höst, vinter och vår. Lekplatsen är tyvärr sliten och skulle dels behöva 
rustas upp, genom att se till att allt är säkert samt även tillägg av nya delar. 
Alt.1: Babygunga, Lekstuga, Fjädergunga:   Pris 16.704:- 
Alt.2: Som alt 1 + hinderbana:   Pris 40.439:-  
                      /  Louise, Erika och Gabriella 
Styrelsens svar: 
Styrelsen är tveksam till det omfattande ansvar (även personligt ansvar) som 
lekredskap medför på fastighetsägarens representanter (styrelsen) avseende 
säkerhetskrav, normer som måste följas, mm. Vi har försökt sätta oss in i regelverken 
i samband med att befintliga redskap (gungor, rutschkanehus) har besiktigats, även 
professionellt. Styrelsen bedömer för närvarande frågan för komplex att ta ett 
utökat styrelseansvar för. Vi välkomnar dock om ett ”lekutskott” bildas i föreningen 
som kan ta sig an frågan om befintliga lekredskap och kanske gradvis utöka dem. Ett 
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förslag är i så fall att en budget på ca 10.000:- avsätts för detta. Styrelsen välkomnar 
medlemmarnas åsikter i frågan.  

 
Beslut:  
En diskussion fördes om att de omfattande kraven och ansvarsfrågorna angående 
lekplatser numera leder till att lekplatser snarare tas bort än utökas. Förståelse fanns 
för styrelsens tvekan. Samtidigt välkomnas att några vill engagera sig. Beslöts att 
motionsställarna kan etablera ett lekutskott i samarbete med styrelsen och arbeta 
för förbättringar och former för underhåll av nuvarande lekredskap och kanske 
föreslå anskaffning av kompletterande enklare lekredskap. En budgetpost för 2019 
på 10.000 Kr reserverades för arbetet. 
 
2. Utbildning i första hjälpen, Hjärt- /lungräddning samt ev hjärtstartare till badviken 
Föreslår att det under året anordnas kurs/kurser i hjärt- lungräddning i 
föreningsstugan.  Kan kanske finansieras av föreningen? Ska det finnas en 
hjärtstartare i föreningsstugan? I så fall även utbildning på den i samband med HLR-
kurs. 1:a hjälpen-skåp borde också finnas. Kan med fördel finnas på toaletten. 
           Mvh   /Ulla  
Styrelsens svar: 
Styrelsen tycker det är ett vällovligt initiativ med hjärt/Lung-räddningsutbildning och 
upplåter gärna föreningsstugan som lokal för utbildning. Föreningen tillstyrker även 
att införskaffa ett första hjälpen-set att placeras på lämplig plats. Däremot anser 
styrelsen det vara tveksamt om frågan om att bekosta sådan utbildning för en grupp 
medlemmar ryms inom föreningens syfte. Frågan om en hjärtstartare är inte heller 
självklar. Styrelsen menar att en hjärtstartare inte kan vara inlåst i stugan, men att på 
toaletten (som ska vara öppen) kanske något kan ordnas så att en hjärtstartare kan 
placeras där.  Om en hjärtstartare anskaffas då är det rimligt att i samband men 
installationen också utbilda ett antal frivilliga i dess hantering och underhåll. 
En första hjälpen-tavla kostar ca 1.500:-, en hjärtstartare kostar från ca 12.000:- och 
måste årligen underhållas för ca 1.500:-. Om motionen bifalls behöver budgeten 
utökas med angivna belopp. Styrelsen välkomnar medlemmarnas åsikter i frågan.  

 
Beslut: 
En diskussion fördes om svårigheten att förvara en hjärtstartare på en allmänt 
åtkomlig plats utan uttalad tillsyn och med ett ansvar att den ska finnas på plats, 
orörd och med garanterad funktion den dag den behövs. Flera bedömde att det inte 
var rimligt.  Angående hjärt/lungräddningskurs ansågs efter diskussion att det får ses 
som ett privat initiativ och bekostas av deltagarna själva, men stugan kan användas 
kostnadsfritt för ändamålet. Stämman beslöt: att inte anskaffa en hjärtstartare, att 
inte bekosta hjärt/lungräddningskurser, samt att ge styrelsen i uppdrag att skaffa 
och sätta upp en första hjälpentavla på stugans toalett.  

 
§20 Fastställande av föreningens budget 2018 

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till budget med en utökning på 
25.000 Kr för stugan samt 35.000 Kr för åtgärder vid badet enligt ovan beslut under 
punkt 18 och 19. 
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§21  Övriga frågor  (informationspunkter) 

Nya brevlådeställ 
Nils Jönsson förklarade att utbyte av fyra brevlådeställ kommer att ske under våren 
enligt ”modell Västerskärsringen”. De som önskar byta till en ny brevlåda ombeds 
kontakta Nils.  (Anslag till berörda kommer). 

Slukhål vid stranden 
Slukhålen ska åtgärdas. Ännu är det oklart hur det ska göras på bästa sätt. Förslag 
välkomnas. 

Båtbryggan 
Bryggfogden Patrik Lundin kontaktar båtplatsinnehavarna separat. Han vill ha in 
kopia på gällande båtförsäkringar. Viss omfördelning av platser behöver även ske. Ny 
plåt vid ”landgången” ska ordnas. 

Aktiviteter i föreningsstugan 
Ulla & Britta som regelmässigt ordnat gemensamma kvällsaktiviteter i förenings-
stugan ”pensionerade” sig från det åtagandet vid årsskiftet. Medlemmarna tackade 
dem hjärtligt för deras engagemang under lång tid.  Det är nu upp till andra frivilliga 
att anmäla sig för att ordna aktiviteter i stugan. Om man ordnar en aktivitet då man 
avser disponera stugan gratis så måste aktiviteten anslås och vara öppen för alla 
medlemmar. Intresserade av att ordna aktiviteter kan kontakta styrelsen eller 
stugvärden. Styrelsen kommer att ta fram en instruktion för redovisning av 
medlemsaktiviteter i föreningsstugan.  

Midsommarfirande 
Om det ska bli ett traditionellt midsommarfirande i Badviken så behövs ett antal 
frivilliga som håller i och organiserar vissa aktiviteter. Det finns en lista över vad som 
behöver organiseras. Jenny Erikson åtog sig att formulera en ’Kallelse/Inbjudan’ för 
att försöka hitta nya frivilliga. 

Övriga frågor från medlemmar 
En medlem tog upp att stormen Alfrida fällt ett antal träd i föreningens skog nära 
Västerskärsringen. Det har styrelsen redan tagit fasta på och ska försöka åtgärda på 
vårens städdag (27 April). För större (tyngre) arbeten kan dock proffshjälp behöva 
hyras in. 

Det föreslogs även att skyltning om städdag skulle ske mer än en vecka före 
städdagen så att fler hinner notera när den infaller. 

 

§22 Information om samfälligheten S10 

Svinningeudds Tomtägareförenings styrelse har under lång tid förvaltat 
samfälligheten S10 (vändplanen och stranden vid Nantes). Kommunen har löst in 
större delen av S10s tidigare mark så att nu enbart återstår ett litet landområde där 
Nantes Båtklubb har fäst sin brygga. Under 2018 har föreningens kassör skiftat ut 
S10:s kassa till andelsägarna. Nu återstår att lämna över förvaltningen av S10 till 
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Nantes Båtklubb och därmed avsluta föreningens engagemang i S10. Tomtägare-
föreningen äger dock fortfarande en andel i S10. 

 

§23  Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade alla deltagare på mötet samt styrelsen för att gott arbete 
och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Mötessekreterare    Mötesordförande 
 
 
 
Göran Karnfält     Jan Saare 
 
 
 
Justeras     Justeras  
 
 
 
Jenny Dahlin     Sten Bengtsson    

   


