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Föreningsstämma i Bodatorps tomtägareförening 
Lördagen den 21 september 2013 kl 13.00 – 14.00 
 
Plats:  Fotbollsplanen i Bodatorp 
 
1.  Stämman öppnas 

Stämman öppnades av Eva Schöld 
 

2.  Val av ordförande vid stämman 
Stämman valde Eva Schöld 
 

3.  Val av sekreterare vid stämman 
Stämman valde Glenn Lötberg 

 
4.  Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Stämman valde Per Bertils och Eyvind Irestig 
 
5.  Fråga om stämman behörigen utlyst 

Kallelse har utsänts den 5 september. Stämman ansågs behörigen utlyst. 
 
6.  Beslut om dagordning för stämman 

Dagordning enligt förslag beslutades.  
Följande ärenden anmäldes till övriga frågor: 
- Loppmarknad 
- Dikesrensning 
- Marken 
- Dansbana 
- Stigar 
- Livbojar vid badplatser 

 
7.  Presentation av fullmakter och fastställande av röstlängd 

En fullmakt redovisades. Totalt var 44 fastigheter av 132 representerade vid  
stämman. 

 
8.  Styrelsens årsberättelse 2012/2013 

Årsberättelsen gicks igenom och kommenterades av ordförande och 
styrelseledamöter.  
Stämman godkände styrelsens årsberättelse. 

 
9.  Revisorns berättelse 

Revisor John Lindwalls revisionsberättelse lästes upp av Sture Wahlgren och 
revisionsberättelsen föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för redovisningsåret 
2012/2013. 

 
10.  Ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår 

Stämman beslutar fastställa resultat och balansräkningen samt beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet. 
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11.  Ersättningar till styrelsen och övriga funktionärer 
Ersättningar till styrelsen och övriga funktionärer är oförändrade och utgår med  
22 000kr.  

 
12.  Inkomna motioner 

Rätten att passera Tranviks gård 
Sophie Björk och Eva Bimer berättade om bakgrunden till motionen där bl.a. Evas son  
har blivit biten av en av gårdens hundar. Denna händelse är polisanmäld. Eva 
uppmanar alla som har blivit antastade av gårdens hundar, att höra av sig till henne 
eller styrelsen, så att detta kan läggas till i polisanmälan. 
Styrelsen skall i samarbete med vägföreningen skicka en skrivelse till ägaren av 
Tranviks gård och påtala det servitut som finns för passage över gården. 
 
Ombildning av allmänning till tomtmark 
Styrelsen bad stämman om mandat att undersöka möjligheten att ombilda 
allmänningar vid Grönängsvägen till tomtmark. 
Ett flertal medlemmar som bor nära dessa allmänningar var mycket negativa till en 
omvandling och påtalade bl.a. att de trodde att deras fastigheter skulle sjunka i värde. 
Stämman röstade i frågan och efter votering övervägde de som var för en 
undersökning (21 st för och 20 st emot). Styrelsen presenterar vid nästa stämma sin 
undersökning. 
 

13.  Budget och avgifter för verksamhetsår 2013-2014 
Styrelsens förslag till budget för år 2013/2014 godkändes, vilket bl a innebär att 
avgifterna till föreningen blir oförändrade. 

 
14.  Val av två styrelseledamöter och en styrelsesuppleant  

Glenn Lötberg omvaldes enhälligt för 2 år som styrelseledamot 
Bertil Håård omvaldes enhälligt för 2 år som styrelseledamot 
Birgitta Fuchs omvaldes enhälligt för 2 år som styrelsesuppleant 

 
Övriga ledamöter och suppleanter som valdes för 2 år vid förra stämman är: 
Eva Schöld, styrelseledamot 
Ingrid Svensson, styrelseledamot 
Ove Sundman, styrelseledamot 
Christin Grubb, styrelsesuppleant 
Stefan Persson, ansvarig för hemsidan 

 
15.  Val av revisor och revisorsuppleant 

Till revisor valdes enhälligt John Lindwall för 1 år. 
Till revisorsuppleant valdes enhälligt Pia Johansson för 1 år. 

 
16.  Val av tre ledamöter i valberedningen och bland dem en sammankallande 

Till sammankallande i valberedningen valdes enhälligt Per Bertils för 1 år. 
Till ledamot i valberedningen valdes enhälligt Bo Jutner för 1 år. 
Till ledamot i valberedningen valdes enhälligt Sophie Björk för 1 år. 
 

17.  Övriga frågor 
Loppmarknad 
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Ingrid Svensson informerade att nästa sommar kommer hon att ordna en 
loppmarknad på fotbollsplanen. Alla medlemmar får möjligheten att ställa upp ett bord 
och sälja. Ingen föranmälan behövs. Ingrid sätter upp flyers vid ICA mm. 
 
Gränsdragning mot nya tomter 
Eva Sundell berättade att hon misstänker att de nya tomter som styckats av bakom 
Tranviksvägen inte stämmer med vår gränsdragning. Styrelsen undersöker med 
kommunen om det är något fel. 
 
Dikesrensning 
Eva Schöld påtalade alla tomtägares skyldighet att rensa sina diken så att det inte 
uppstår stopp i vattenavrinningen. 
 
Dansbana 
Vid dagens arbetsdag så revs den gamla dansbanan. Staffan Wiklund föreslog att vi 
skall bygga en ny. Stämman avslog detta förslag. 
 
Stigar 
Ering Vabö påtalade att vi bör rensa upp de stigar som finns på vår mark och 
eventuellt märka ut dem. Utförs på kommande arbetsdagar. 
 
Livbojar 
Margot Nyberg påtalade att våra livbojar är gamla och i dåligt skick. 
Styrelsen beställer nya från Trygg Hansa med vårt namn på. 
 
Bryggor 
Ove Sundman berättade att det pågår en förhandling med markägare för att kunna 
ordna fler bryggplatser i Fjällsviksviken. 
Han uppmanar båtägare att plocka bort förtöjningar från bryggan vid upptagningen i 
höst. 

 
19.  Stämman avslutas 

Stämman avslutades. 
 

 
Bodatorp 2013-09-21 
 
 
Vid protokollet Justeras Justeras 
 
 
…………………….. …………………….. …………………….. 
Glenn Lötberg Per Bertils Eyvind Irestig 


