
Årsstämma i 
Svinningeudds 

Tomtägareförening
u.p.a. 

12 juni 2021  kl 11:00

Välkomna   till



§1 Mötets öppnande

VÄLKOMNA!



§2 Upprättande av 
röstlängd



Val till årsmötet

• §3 Mötes-ordförande

• §4 Mötes-sekreterare

• §5 Justeringsmän/rösträknare (2 st)



§6 Mötets utlysande

• Årsmötesdatum annonserat på hemsidan 26 maj

• Kallelse utlagd på hemsidan 27 maj

• Kallelse e-postad: 27 maj

• Kallelse brevpostad 27 maj

• Anslagen på föreningens anslagstavlor 27 maj

§24 Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall 

ske genom brev/e-post samt genom anslag på föreningens 

anslagstavlor och på dess webbplats. Kallelseåtgärderna skall 

vara vidtagna senast tre veckor före ordinarie och senast två 

veckor före extra föreningsstämma.



§7 Fastställande av Dagordning (förslag)

1. Mötets öppnande

2. Upprättande av röstlängd 

3. Val av ordförande för stämman 

4. Val av sekreterare för stämman 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

6. Fråga om stämmans behöriga utlysande 

7. Fastställande av dagordning

8. Föredragande av verksamhetsberättelse inkl. ekonomi för 2020

9. Revisionsberättelse 2020

10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen för 2020 

11. Fråga om arvode till styrelse, ledamöter och revisor. 

12. Styrelsens förslag till budget för 2021 (fastställande i punkt 20) 

13. Medlemsavgifter för det nästkommande verksamhetsåret (2022)

14. Val av styrelseledamöter

15. Val av en av styrelseledamöterna att vara föreningens ordförande för ett år



Dagordning – forts (förslag)

16.     Val av en revisor och en revisorsuppleant 

17.     Val av valberedning om tre föreningsmedlemmar 

18. Styrelsens förslag (propositioner)
* Ändra tillbaka tidigare skrivning i stadgarna gällande medlemskap

19. Ärenden som medlem vill ta upp till behandling (motioner)
* Boulebana och iordningställande av hela badvikens område samt ett soldäck           

anslutning till båtbryggan.

20.     Fastställande av föreningens budget 2021.

21. Övriga frågor

22.     Mötets avslutande



§8 Verksamhetsberättelse

§8
Verksamhetsberättelse för 

Svinningeudds tomtägareförening u.p.a. år 2020
Styrelsen för Svinningeudds tomtägareförening u.p.a. avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Carina Granqvist Ordförande

Jenny Eriksson Sekreterare (vald även för 2021)

Maria Falk Kassör (vald även för 2021)

Anders Hedlund ledamot (vald även för 2021)

Nils Jönsson ledamot

Patrik Lundin ledamot

Andreas Fredriksson ledamot

Niklas Almlöf suppleant

Kristian Weckström suppleant

Revisorer har varit: Valberedningen har varit:

Sten Bengtson Eva Jansson

Katarina Löweberg (suppleant) Linda Johansson

Jenny Dahlin

Föreningsfrågor: Föreningen hade vid årsskiftet 2020/2021 110 medlemsfastigheter.

Ordinarie årsstämma avhölls 2020-05-31 utanför föreningsstugan med 34 personer närvarande vilka representerade 46 

fastigheter, varav 6 fastigheter och 3 ägare via fullmakt.

Styrelsen har under 2020 haft 8 protokollförda möten.

Styrelsen har under 2020 tagit en mer förvaltande roll. Styrelsen kommer fortsättningsvis ansvara för förvaltning av mark och 

byggnad samt ansvara för städdagar. 

Nyhetsbrev för 2021 skickades ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Protokoll från årstämmorna kan erhållas av sekreteraren samt på webbplatsen www.svinningeudd.se.

På webbplatsen finns även medlemsinformation och information kring båtbryggan, fiber, föreningsstugan mm.

http://www.svinningeudd.se/


Verksamhet 2020:  Utdrag från medlemsutskicket

Aktiviteter 2020

Året har präglats av en pandemi och hårda restriktioner kring 
social   distansering.

• Medlemskvällar: 2020 hölls det inga medlemskvällar på fredagar

• Båtbryggan: Underhållsreparationer har utförts under året.

• Städdagar: Vår och höst – alla förväntas delta

• Föreningen fyllde 75 år men firandet har skjutits på framtiden.

§8



§8 Ekonomi
2020

Resultaträkning
Intäkter Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 

2020

Utfall vs 

budget

Förslag 

Budget 2021

3011 Årsavgifter 62 790 59 250 63 000 -3 750 60 000

3012 Fiber 0 0 30 000 -30 000 15 000

3013 Städbidrag medl 1 200 1 000 1 200 -200 1 200

3019 Påminnelseavgifter 120 0 0 0 0

3211 Båtplatser 45 100 43 200 45 000 -1 800 45 100

3311 Uthyrning klubbstugan 5 900 5 600 5 000 600 4 000

3512 Stugans aktiviteter 31 148 4 044 20 000 -15 956 0

3990 Övriga intäkter 2 257 0 5 000 -5 000 5 000

Summa intäkter: 148 515 113 094 169 200 -56 106 130 300

Kostnader

4211 Båtbryggan -7 824 -5 913 -25 000 19 087 -25 000

4320 Badplatsen -27 547 -20 409 -40 000 19 591 -20 000

4010 Inköp stugans aktiviteter -25 963 -3 744 -20 000 16 256 0

4513 Tomter 0 -29 330 -30 000 670 0

5000 Stugan -47 656 -13 357 -10 000 -3 357 -10 000

5020 El stugan -11 236 -9 879 -14 000 4 121 -11 000

5062 Sophämtning och VA -5 710 -6 858 -6 000 -858 -7 000

5420 Programvaror/webbplats -3 241 -2 955 -3700 745 -3 500

6150 Kontorsmtrl/trycksaker -866 0 -500 500 -500

6250 Porto -417 -550 -500 -50 -500

6310 Försäkringar -6 859 -6 880 -7 000 120 -7 000

6570 Bankkostnader -1 973 -2 156 -2 000 -156 -2 300

6430 Möteskostnader -245 0 -500 500 -500

6530 Redovisningstjänster -12 500 -12 500 -12 500 0 -12 500

6680 Städdagar -3 985 -2 447 -5 000 2 553 -4 000

6681 Trädfällning -15 625 -12 500 -10 000 -2 500 -10 000

6980 Föreningsavgifter -2 750 -2 750 -2750 0 -2 750

6990 Övriga externa kostnader -36 541 -5 251 -35 000 29 749 -34 750

7240 Styrelsearvoden -8 000 -7 000 -8 000 1 000 -6 000

7241 Revisionsarvoden -1 000 -1 000 -1000 0 -1 000

7331 Skattefri bilersättning -2 925 -1 215 -3000 1 785 -2 000

7500 Skatt 0 0 0 0 0

8423 Räntekostn skatter och avgifter 0 0 0

8910 Skatt på årets resultat 0 0 0

8920 Korrigering skatt efter skattebesked 75 306 0 0 0 0

Summa kostnader: -147 557 -146 695 -236 450 89 755 -160 300

Årets resultat: 958 -33 601 -67 250 33 649 -30 000



§9 Revisionsberättelse 2020
Svinningeudds Tomtägareförening U.P.A. 

REVISIONSBERÄTTELSE 2020 2021-05-18 

Jag, av årsstämman vald föreningsrevisor, har reviderat 

årsredovisningen för Svinningeudds Tomtägareförening U.P.A. för 

räkenskapsåret 2020. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det 

är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 

som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och som 

inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala 

mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Som 

underlag för min revision har jag haft tillgång till förda räkenskaper, 

tagit del av styrelseprotokoll och andra handlingar samt granskat 

årsredovisningen och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 

2020 Granskningen har utförts enligt god förenings- och 

revisionssed. Bokslut har upprättats enligt god förenings- och 

revisionssed varför jag tillstyrker - att resultat- och balansräkning 

fastställs - att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag - att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Sten Bengtsson Föreningsvald revisor



§10 Ansvarsfrihet för styrelsen

• Beviljar stämman styrelsen ansvarsfrihet för 
2020 baserat på verksamhets- och 
revisionsberättelserna?



§11 Arvoden 2021

Förslag:

• Arvode till styrelsen 2021:

– 1000 kr för samtliga styrelseledamöter 

(oförändrat)

• Arvode till revisorn 2021

– Oförändrat  1000 kr



§12 
Förslag
Budget
2021

Fastställs under

§20 senare.

Resultaträkning
Intäkter Utfall 2019 Utfall 2020 Förslag 

Budget 2021

3011 Årsavgifter 62 790 59 250 60 000

3012 Fiber 0 0 15 000

3013 Städbidrag medl 1 200 1 000 1 200

3019 Påminnelseavgifter 120 0 0

3211 Båtplatser 45 100 43 200 45 100

3311 Uthyrning klubbstugan 5 900 5 600 4 000

3512 Stugans aktiviteter 31 148 4 044 0

3990 Övriga intäkter 2 257 0 5 000

Summa intäkter: 148 515 113 094 130 300

Kostnader

4211 Båtbryggan -7 824 -5 913 -25 000

4320 Badplatsen -27 547 -20 409 -20 000

4010 Inköp stugans aktiviteter -25 963 -3 744 0

4513 Tomter 0 -29 330 0

5000 Stugan -47 656 -13 357 -10 000

5020 El stugan -11 236 -9 879 -11 000

5062 Sophämtning och VA -5 710 -6 858 -7 000

5420 Programvaror/webbplats -3 241 -2 955 -3 500

6150 Kontorsmtrl/trycksaker -866 0 -500

6250 Porto -417 -550 -500

6310 Försäkringar -6 859 -6 880 -7 000

6570 Bankkostnader -1 973 -2 156 -2 300

6430 Möteskostnader -245 0 -500

6530 Redovisningstjänster -12 500 -12 500 -12 500

6680 Städdagar -3 985 -2 447 -4 000

6681 Trädfällning -15 625 -12 500 -10 000

6980 Föreningsavgifter -2 750 -2 750 -2 750

6990 Övriga externa kostnader -36 541 -5 251 -34 750

7240 Styrelsearvoden -8 000 -7 000 -6 000

7241 Revisionsarvoden -1 000 -1 000 -1 000

7331 Skattefri bilersättning -2 925 -1 215 -2 000

7500 Skatt 0 0 0

8423 Räntekostn skatter och avgifter 0

8910 Skatt på årets resultat 0

8920 Korrigering skatt efter skattebesked 75 306 0 0

Summa kostnader: -147 557 -146 695 -160 300

Årets resultat: 958 -33 601 -30 000



§13 Medlemsavgifter 2022

Styrelsens Förslag:

Medlemsavgifter 2022:

– 500 kr per hushåll på bebyggd fastighet

– 250 kr för obebyggd fastighet

– (ändras efter sista mötet)



§14-17 Val – Valberedningens förslag 
Styrelseledamöter

Ledamöter på 2 år
Carina Granqvist (Omval) 
Patrik Lundin (Omval)

Catarina Askebjer (Nyval)

Suppleant på 1 år
Fredrik Carle                  (Nyval)

Redan valda för 2021 
Jenny Eriksson (1 år kvar)
Anders Hedlund (1 år kvar) 

Maria Falk (1 år kvar)

Ordförande (en ur styrelsen 1 år)

Carina Granqvist (Omval)

Revisor + Revisorssuppleant (1 år)

Sten Bengtsson (Omval)
Katarina Löweberg (Omval)

Valberedning, 3 st på 1 år
Eva Jansson (Omval)
Linda Johansson (Omval)
Jenny Dahlin (Omval)

§13  Mandattiden för en ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år.

§12 Föreningens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse bestående av minst 3 och högst 7

ledamöter och högst 3 suppleanter ...



§18 Styrelsens proposition

Proposition till tomtägareföreningens årsmöte 2021-06-12 

Proposition om att ändra tillbaka skrivning i stadgarna gällande medlemskap Styrelsen har idag en mer förvaltande roll av mark och 
anläggning vilket inkluderar två städdagar per år där vi alla hjälps åt att ta hand om våra tillgångar. Vi som medlemmar har också ett 
löpande ansvar att hålla efter området för att vi alla ska trivas. Styrelsen föreslår ett par mindre justeringar av nuvarande stadgar enligt 
nedan. 

Paragraf 4 Paragrafen innehåller information om vilka som får vara medlemmar i SVTF. Propositionen innebär att vi till viss del ändrar 
tillbaka till tidigare skrivning där det framgår att endast fastigheter med direkt utfart till föreningens ägda vägar och allmänna platser är 
kvalificerade till medlemskap. Det är samma fastigheter som har varit medlemmar sedan start för 76 år sedan och avser fastigheterna 
längs Svinningeuddsvägen, Björnkärrsvägen, Björnholmsvägen och Lisa Bökers väg. Styrelsen tror att denna ändring tydliggör 
medlemskapet och att vi fortsatt arbetar för en ökad gemenskap och därigenom ett ökat engagemang. Nuvarande skrivning: §4 
Fastigheter inom Svinningeudd utgör grunden för medlemskap. Som medlem kan efter ansökan upptas ägare av fastighet inom 
Svinningeudd, eller person med varaktigt utnyttjande av sådan fastighet1 . Endast ett betalande medlemskap med rösträtt kan finnas 
per fastighet. Förslag på ny skrivning: § 4 Fastigheter inom Svinningeudd utgör grunden för medlemskap. Som medlem räknas ägare av 
fastighet t med direkt utfart till av föreningen ägda vägar och allmänna platser. Inträde i föreningen kan även sökas av person som 
varaktigt nyttjar sådan fastighet. Endast ett betalande medlemskap med rösträtt kan finnas per fastighet. Paragraf 5 Denna paragraf 
reglerar att bostadsrättsinnehavarna i områdets bostadsrättsföreningar betalar egen medlemsavgift för att få tillgång till fiber mm. Då 
vårt fibernät numera driftas och underhålls som övriga fibernät i Svinninge tycker vi att denna medlemsavgift kan utgå och att endast 
fastighetsägaren är medlem och betalar medlemsavgift. Nuvarande skrivning: §5 För bostadsrättsföreningar medges ett betalande 
medlemskap per hushåll i syfte att få tillgång till föreningens anläggningar och verksamhet, men rösträtt och andel i föreningens 
tillgångar innehas av fastighetsägaren.

1 En bostadsrättsförening som äger en fastighet kan således vara medlem och tilldelas då rösträtten som representerar fastigheten

Förslag på ny skrivning: 

§5 Bostadsrättsförenings medlemskap som fastighetsägare berättigar medlemmens tillhörande bostadsrättsinnehavare/hushåll till 
nyttjande av föreningens anläggningar och deltagande i föreningens verksamhet, men rösträtt och andel i föreningens tillgångar 
innehas av fastighetsägaren. Stämman föreslås ta ett första beslut detta årsmöte och ett andra beslut nästa årsmöte. Det krävs 2/3 
majoritet bland de närvarande medlemmarna för att ändring av stadgar ska godkännas.



§19 Motioner från medlemmar
1. Motion om att anlägga en boulebana 

Hej vi har bildat en arbetsgrupp för att fixa en boulebana om 

möjligt! Detta är ett förslag som tillvaratar medlemmarnas 

intresse av att använda marken vid badet ännu mer. Förslaget 

innebär att man lägger banan där det idag är vass, ovanför 

eldplatsen. Det innebär att man behöver schakta ur vassen 30 

cm djupt, lägga duk och nya massor ovanpå det. Vår tanke är att 

öppna upp från diket mot badplatsområdet och 20m in mot 

fiskebodarna och sedan 10m in från vägen som går bredvid 

brasan, se skiss nedan. Man lägger också en avgränsande sarg 

mellan banans makadam och omgivande gräsmatta Enl. Roger 

Witt kommer det kosta max 40.000- 60.000 kr Hälsningar från 

gruppen via Eva Jansson (Om man/ni generellt vill göra området 

ännu mer tillgängligt för alla skulle man ju kunna fortsätta att 

öppna upp de återstående 10m bort till det område som Dahlins 

håller efter idag? Det kräver samma underarbete med vass osv

och därmed en slant till såklart) Evas egen kommentar Obs 

skissen gör inga anspråk på att vara skalenlig



Motioner från medlemmar forts

Styrelsens svar angående Boulebana

Denna motion ställdes även för två år sedan och då var intresset att sköta underhållet av banan inte så stort. Nu har vi ett 
helt boulegäng som är aktiva och dessutom är kända i pressen som har organiserat sig och tar på sig ansvaret för löpande 
underhåll. Utdrag ur styrelsens svar 2019: ”Uppskattad kostnad för att externt anlita ett företag för att anlägga en bana är ca 
40- 70.000 kr. Om föreningen gör det mesta jobbet själva är uppskattad kostnad ca 15-25.000 kr. Se gärna: anlagga-
boulebana.pdf (svenskboule.se)” Styrelsen föreslår att vi enligt motionen anlägger boulebana i samband med att resterande 
mark som föreningen äger bereds och gräsmatta anläggs. Vi föreslår fortsatt att eldplatsen tas bort eller flyttas och att diket 
mellan badstrand och vassområdet behålls samt att vi planterar buskar längs diket för att dela av badstranden i en lugnare 
del med grillplats samt boulebana. På det sättet har flera medlemmar möjlighet att njuta av badstranden. Samtidigt tycker 
styrelsen att det är viktigt att behålla känslan av naturstrand då grönområdena minskar i samband med den exploatering 
som fortgår. Grov uppskattning av kostnad för markberedning och boulebana:150.000 kr Minst två offerter tas in på 
markanläggningen. Patrik Lundin utses till projektledare. Styrelsen anser att denna investering är långsiktig och att vi kan 
nyttja föreningens kapital och därmed visa ett minusresultat under investeringsåret/åren.

2. Motion om att anlägga ett större bad- och soldäck vid båtbryggan 

Motion om att anlägga en ponton till parallellt med T-et på båtbryggan, för att få ett större bad- och soldäck. Det var trångt i 
somras. Enligt uppgift har vi ca 5 meter tillgodo ut i Resarö ström, på det tillstånd vi har. /Eva Jansson 

Styrelsens svar angående soldäck vid båtbryggan Styrelsens föreslår att vi tillvaratar den badstrand vi har och ser till att vi 
alla kan nyttja badstranden i första hand. Se föregående motion. Möjligheten att förlänga båtbryggan med 5 meter kan 
istället användas till nya båtplatser eftersom vi har ett antal medlemmar som står i kö för att få båtplats



§20 
Fast-
ställande
av budget 
2021

Resultaträkning
Intäkter Utfall 2019 Utfall 2020 Förslag 

Budget 2021

3011 Årsavgifter 62 790 59 250 60 000

3012 Fiber 0 0 15 000

3013 Städbidrag medl 1 200 1 000 1 200

3019 Påminnelseavgifter 120 0 0

3211 Båtplatser 45 100 43 200 45 100

3311 Uthyrning klubbstugan 5 900 5 600 4 000

3512 Stugans aktiviteter 31 148 4 044 0

3990 Övriga intäkter 2 257 0 5 000

Summa intäkter: 148 515 113 094 130 300

Kostnader

4211 Båtbryggan -7 824 -5 913 -25 000

4320 Badplatsen -27 547 -20 409 -20 000

4010 Inköp stugans aktiviteter -25 963 -3 744 0

4513 Tomter 0 -29 330 0

5000 Stugan -47 656 -13 357 -10 000

5020 El stugan -11 236 -9 879 -11 000

5062 Sophämtning och VA -5 710 -6 858 -7 000

5420 Programvaror/webbplats -3 241 -2 955 -3 500

6150 Kontorsmtrl/trycksaker -866 0 -500

6250 Porto -417 -550 -500

6310 Försäkringar -6 859 -6 880 -7 000

6570 Bankkostnader -1 973 -2 156 -2 300

6430 Möteskostnader -245 0 -500

6530 Redovisningstjänster -12 500 -12 500 -12 500

6680 Städdagar -3 985 -2 447 -4 000

6681 Trädfällning -15 625 -12 500 -10 000

6980 Föreningsavgifter -2 750 -2 750 -2 750

6990 Övriga externa kostnader -36 541 -5 251 -34 750

7240 Styrelsearvoden -8 000 -7 000 -6 000

7241 Revisionsarvoden -1 000 -1 000 -1 000

7331 Skattefri bilersättning -2 925 -1 215 -2 000

7500 Skatt 0 0 0

8423 Räntekostn skatter och avgifter 0

8910 Skatt på årets resultat 0

8920 Korrigering skatt efter skattebesked 75 306 0 0

Summa kostnader: -147 557 -146 695 -160 300

Årets resultat: 958 -33 601 -30 000



§21 Övriga frågor / Information

• Information från framtidsgruppen

• Fibernät

• Föreningens 75-års jubileum(76 år 2021)

• Övriga frågor från medlemmar



§22 Mötets avslutande

Tack för att ni kom


