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V I

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma I Torreds Vägförening, utomhus på
lekplatsen Torredsvägen 119, torsdag 2021-06-17.
Kallelsen delades ut i åretruntboende medlemmars brevlådor eller postades till sommarboende/tomtägares
hemadress två veckor innan stämman, bilaga I. Tillhörande handlingar fanns på föreningens hemsida
www.torredsvf.se, bilaga 2.
Debiteringslängden for 2021, bilaga 3, fanns tillgänglig vid stämman.
Deltagare: 21 medlemmar enligt markeringar i debiteringslängden, bilaga 3.
Ingen medlem företräddes genom lämnad fullmakt.
1. Föreningsstämman öppnas.
Föreningens ordförande Thomas Lindquist hälsade de närvarande välkomna till dagens
föreningsstämma och förklarade densamma öppnad.
2. Val av ordförande för föreningsstämman.
Henrik Schylström valdes till ordförande for föreningsstämman.
3. Val av sekreterare för föreningsstämman.

Ingemar Israelsson valdes till sekreterare för föreningsstämman.
4. Frågan om föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
Deltagarna ansåg att föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
5. Fastställande av föredragningslista/dagordning.
Förslag till föredragningslista, bilaga 2a, godkändes.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Som justeringsmän valdes Karl Wallroth och Johan Ahlström. Dessa skall också fungera som
rösträknare vid dagens stämma.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
Föredragande: Thomas Lindquist, ordförande under verksamhetsåret 2020. Thomas läste och
kommenterade den vid stämman utdelade verksamhetsberättelsen, bilaga 2b.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen for 2020.
8. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2020.
Föredragande av revisionsberättelsen, bilaga 2c: Båda revisorerna hade förhinder att närvara. Deras
revisionsberättelse föredrogs därför av stämmans ordförande Henrik Schylström.
Stämman godkände revisoremas berättelse och beviljade styrelsen full ansvarsfrihet for verksamhetsåret
2020.
9.

Motioner.

Inga motioner har inlämnats.
10. Framställningar från styrelsen.
Föredragande: Frederic Grahn.
1 gamla tider var Torred ökänt for ständiga översvämningar. Fyra lantbrukare tog tag i problemet och
startade Torreds dikningsfÖretag 1947. Vattennivån i Veån som löper genom Torred och rinner upp i
Sandsjön sänktes genom att man rensade ån och sprängde en kanal för ån vid dess utlopp från Torred.
Dikningsföretaget skedde fÖr jordbrukets båtnad och den framtida skötseln reglerades i dess stadgar.
-"Nu råder nya tider och översvämningar drabbar mer vägområden, tomter och källare än grödor.
- Styrelsen ser behovet av en snar årensning och finner det rimligt att vägfÖreningen tar en del av
kostnaden och blir en intressent i dikningsfÖretagets framtida skötsel, både for vägens och de
kringboendes skull.
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Styrelsen vill ha stämmans mandat att förhandla med Torreds dikningsföretag (efter att först ha väckt det
till liv!) till en för alla parter gynnsam överenskommelse om Veåns framtida skötsel genom Torred.
Stämman ger styrelsen detta mandat.
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd för 2021.
Föredragande: Annika Borgasgård f. Thalenius.

Föreningsstämman godkänner styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, bilaga 2d. Årsavgiften är
oförändrad: 2000 kr/år för helårsboende, 1000 kr/år för sommarboende, 500 kr/år för obebyggd tomt.
Föreningsstämman godkänner debiteringslängden, bilaga 3.
12. Beslut om arvoden till nästkommande mandatperiods styrelse, revisorer och valberedning samt
m e d l e m m a r s a r b e t e f ö r T V F.

Enligt stämmobeslut från 2017 fick revisorerna i uppgift att ge förslag på ersättningar efter hörande av
styrelse.
För styrelsen föreslås oförändrad ersättning: Ett fast an'ode till ordförande på 6000 kr, arbetschef 4000
kr, kassör 4000 kr, sekreterare 2000 kr, webbmaster (hemsida och facebook) 2000 kr; dessutom 750

kr/styrelsemöte för ordinarie ledamot. Ersättningen innefattar även rutinmässig uppföljning av beslut
och deltagande i AU mellan styrelsemöten.
Styrelsesuppleanter föreslås fa en ökad ersättning, från 100 kr till 249 kr/bevistat styrelsemöte.
Revisorer föreslås oförändrat arvode om 800 kr/person.
Valberedningen förslås få ett arvode om 800 kr/person (förut 800 kr att dela).
Arbete som medlem gör för TVF ersätts med 150 kr/timme (oförändrat). Beslut om sådan ersättning tas
av styrelsen och granskas av revisorerna.
Alla föreningens förtroendevalda inbjuds till en enkel jultallrik i anslutning till verksamhetsårets sista
styrelsemöte.
Stämman beslutade i enlighet med ovanstående förslag
13. Valberedningens arbete

Då båda ledamöterna i valberedningen var förhindrade att närvaro på stämman föredrogs deras förslag
av stämmans ordförande.

14. Val av styrelseordförande för nästa mandatperiod, ett år.
Stämman väljer Thomas Lindquist, omval för 2021/2022.
15. Val av styrelseledamöter.
Stämman väljer Thomas Lindquist och Lena Olsson, omval för 21/22 och 22/23.
(Frederic Grahn, Annika Borgasgård f. Thalenius och Ingemar israelsson är valda för 21/22).
16. Val av suppleanter.

Stämman väljer Göran Gaveberg, omval, samt på förslag vid stämman Karl Wallroth, nyval, båda för
21/22 och 22/23.

(Johan Lundin, Thomas Voeler och Henrik Schylström är valda för 21/22).
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2022.
Verksamhetsåret 2021: Revisorer: Anna Eek, Magnus Holmén
Revisorssuppleanter: Anton Holm, Thomas Lager.
Förslag för verksamhetsåret 2022: Omval på samtliga poster.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
18. Val av valberedning samt sammankallande

Stämman väljer Karl Wallroth, sammankallande, samt Bodil Schönberg. Bodil har i förväg förklarat sig
villig att ställa sig till förfogande.
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19. Övriga frågor. (Diskussionspunkt där medlemmarna ges tillfälle att ta upp aktuella saker, dock
utan att beslut fattas på stämman).

• Fråga: Är arbeten som berör Mossaledsvägen avslutade? Svar: Nej, pumpstationen återstår.
• Fråga: Kommer avloppsaneringen mot slutet av Lerdalavägen att hindras av Kontiskankabeln (som
kräver ett skyddsavstånd på ett par meter)? Svar: Nej, kommunen hittar en lösning tillsammans med
Svenska Kraftnät.

• Fråga: HarTVF haft synpunkter på kommunens nya översiktsplan? Svar: Nej, som förening har vi inte
haft några synpunkter. Det har ju varit möjligt för alla invånare att lämna synpunkter personligen.
• Fråga: Vad händer med arbetsvägarna efter att entreprenaden avslutats? Svar: I kommunens
upphandling tas de bort och marken återställs. TVF kan dock fa överta valfria vägar utan att behöva
betala kommunen något. Beslut om att utnyttja denna möjlighet måste tas på en årsstämma och TVF
behöver i så fall komma överens med berörda markägare och kolla att det går att göra rent juridiskt

(Lantmäteriet och våra stadgar). - Styrelsen välkomnar medlemmars synpunkter i saken.
• Fråga: När börjar VA-saneringen i Brattås? Svar: Vi vet inte, men det ligger inte nära tiden i tiden.
• Det finns djupa potthål i vägarna! - Frederik meddelar att han fyller dem med grus så snart de
observeras för att sedan laga dem mer beständigt med lagningsmassa. När entreprenaden avslutas far
alla vägar en mer permanent beläggning.

• Det dammar och är problem med hög hastighet på Skogslyckevägen! - Frederik svarar att han fatt
entreprenören att behandla grusvägarna med dammbindande medel samt att sätta upp en lokal
hastighetsskylt. Han har dessutom lagt ut ett farthinder över vägen, förankrat med en vajer.
20. Beslut om tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

Protokollet justeras tisdagen den 22 juni klockan 18 hos Henrik Schylström, Torredsvägen 87.
Protokollet anslås på anslagstavlan vid trekanlen och läggs ut för nedladdning pä hemsidan.
21. Föreningsstämman avslutas.
Ordföranden för mötet lämnar ordet till Thomas Lindquist som tackar stämman för ett effektivt och
trevligt möte denna soliga kväll samt förklarar detsamma avslutat.
Torred den 2020-06-22

Henrik Schylström, ordförande

Karl Wallroth, justeringsman

Bilagor:
1 Kallelse 2021 + fullmaktsblankett

2 Handlingar, tillgängliga på hemsidan och utdelade på stämman
a Föredragningslista 2021
b Verksamhetsberättelse för 2020
c Revisionsberättelse för 2020

d Förslag till utgifts- och inkomststat (budget) för 2021
3 Debiteringslängd 2021 med deltagarmarkeringar

