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MEDLEMMARNA I TORREDS VÄGFÖRENING
kallas till ordinarie föreningsstämma utomhus på lekplatsen, Torredsvägen 119, torsdagen den 17 juni kl. 18.00.
Vi brukar ha årsstämman i slutet av maj. Men nu har vi en pandemi.
På grund av smittskyddsrestriktioner kan vi inte ha mötet inomhus. Istället samlas vi på lekplatsen mellan
Torredsvägen och Sävhultsvägen (intill tennisbanan) och genomför mötet stående. Beroende på väder kan
solskydd eller paraply vara bra att ha; vill du sitta tar du med dig en egen stol.
Vi kommer att placera ut snökäppar på ett avstånd av tre meter från varandra där vi samlas familjevis och på så
vis få säker fysisk distans.
Årets stämma innehåller inga motioner från medlemmar så vi tror att den kan genomföras relativt raskt.

När denna kallelse skickas ut, i slutet av maj, finns ingen myndighetsbegränsning vad
gäller antal deltagare på ett möte utomhus. Vårt förra årsmöte 2020 samlade 21
deltagare.
Om det skulle komma en begränsning på färre än 40 tillåtna deltagare utomhus ställs
denna stämma in. Styrelsen kommer då med en ny kallelse för ett senare tillfälle,
förhoppningsvis i juli. Är du osäker på om mötet genomförs – kolla vår hemsida!
Det som kommer att avhandlas på föreningsstämman är bland annat
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av inkomna motioner. – Finns inga.
Behandling av styrelseförslag.
Ekonomi och arvoden.
Val av styrelseledamöter och -suppleanter, revisorer och valberedning. Den nyvalda styrelsen tillträder omedelbart
efter stämman.
Övriga frågor. Ett öppet forum utan stämmobeslut.

Tillgängliga dokument inför mötet
Vi brukade skicka ut en lunta med dokument tillsammans med kallelsen. Det gjorde vi inte förra året, gör det inte i år och
planerar att sluta med det även framdeles. I stället läggs handlingarna på vår hemsida www.torredsvf.se. Enligt stadgarna
skall de finnas tillgängliga under två veckor före stämman (senast 3 juni). De som inte har tillgång till
dator/surfplatta/internet kan hämta en utskrift hos nedanstående styrelseledamöter (ring först och kolla att vi är hemma).
Ordförande Thomas Lindquist, Lilla Brattåsvägen 90, 070-308 85 01.
Sekreterare Ingemar Israelsson, Torredsvägen 182, 073-989 63 41.
Dokumenten finns också framlagda i anslutning till stämman liksom debiteringslängden för 2021.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Torreds vägförening
Dokument inför mötet, se hemsidan www.torredsvf.se
•
Föredragningslista
•
Verksamhetsberättelse för 2020
•
Revisionsberättelse för 2020
•
Budget för 2022

Röstning och ombud
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera
delägarfastigheter, en röst.
I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal,
om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga
närvarande röstberättigade medlemmar.
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den
mening för vilken de flesta rösterna avgivits.
Ta med undertecknad fullmakt med fastighetsbeteckning där det tydligt framgår vem som ger fullmakt till vem.
Använd denna sida på kallelsen som blankett.

FULLMAKT
För

_________________1

att

företräda

delägarfastigheten

_________________2

vid föreningsstämman i Torreds vägförening den 2021-06-17.
Fastigheten har andelstalet ____________ (bara aktuellt vid röstning efter andelstal)
Fastighetsägare:
Ort

datum

_____________________
Namnförtydligande:
Observera att ett ombud endast får företräda en medlemsfastighet.

1
2

Ombudets namn
Fastighetsbeteckning

Ort

datum

_____________________
Namnförtydligande:
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F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 2021
vid föreningsstämma utomhus på lekplatsen Torredsvägen 119 torsdag 2020-06-17 kl. 18.00.
1.

Föreningsstämman öppnas.

2.

Val av ordförande för föreningsstämman.

3.

Val av sekreterare för föreningsstämman.

4.

Fråga om föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

5.

Fastställande av föredragningslista/dagordning.

6.

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020.
Föredragande: Thomas Lindquist.

8.

Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2020.
Föredragande: Anna Eek/Magnus Holmén, revisorer för verksamhetsåret 2020.

9.

Inkomna motioner.
Inga motioner inkomna.

10.

Framställningar från styrelsen.
I gamla tider var Torred ökänt för 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 för vägens och de kringboendes skull.
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.

11.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd för 2020.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift; 2000 kr för helårsboende, 1000 kr för sommarboende och 500 kr för tomt.
Föredragande Annika Borgasgård f. Thalenius.

12.

Beslut om arvoden och ersättningar till nästkommande mandatperiods styrelse, revisorer och valberedning samt
medlemmars arbete för TVF. – Enligt stämmobeslut från 2017 fick revisorerna i uppgift att ge förslag på
ersättningar efter hörande av styrelse.
För styrelsen föreslås oförändrad ersättning: Ett fast arvode 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 få 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.

13.

Valberedningens arbete utmynnar i nedanstående förslag till stämman.

14.

Val av styrelseordförande för nästa mandatperiod. Den nyvalda styrelsen tillträder direkt efter stämman.
Avslutad mandatperiod 2020/2021: Thomas Lindquist. Förslag: omval för 2021/2022.
Föredragande: Valberedningens sammankallande Magnus Eek.

15.

Val av styrelseledamöter (normalt väljs halva styrelsen åt gången för två år).
Förslag: omval av Thomas Lindquist och Lena Olsson för 21/22 och 22/23.
(Frederic Grahn, Annika Borgasgård f. Thalenius och Ingemar Israelsson är valda för 21/22).

16.

Val av styrelsesuppleanter.
Förslag: omval Göran Gaveberg för 21/22 och 22/23. Kandidat för nyval presenteras vid stämman.
(Johan Lundin, Thomas Voeler och Henrik Schylström är valda för 21/22).

17.

Val av revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2022.
Verksamhetsår 2021: Revisorer: Anna Eek, Magnus Holmén
Revisorssuppleanter: Anton Holm, Thomas Lager.
Förslag för verksamhetsåret 2022: Omval samtliga poster.

18.

Val av valberedning samt utseende av sammankallande för 21/22.
Avslutad mandatperiod: Magnus Eek, sammankallande, och Bodil Schönberg.
Styrelsen beslutar om tid för nästa årsstämma i samråd med valberedningen.

19.

Övriga frågor (ett öppet diskussionsforum utan beslutsrätt).

20.

Beslut om tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

21.

Sammanträdet avslutas.
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Torreds Vägförening. Verksamhetsberättelse för 2020
Medlemsantal

Den31 december 2020 hadeTVF225 medlemmar uppdelade på 194 permanentboende, IO fritidsboende och 21
tomter. Fyra maslägare har avtal med föreningen men ingen rösträtt.

Vägnät
Föreningens vägnät omfattar 8964 meter. Vägarna har mycket skiftande karaktär, från fin, nyanlagd asfalt till den
knappt körbara gångvägen mot Sandsjöbacka. Del senast schablonberäknade värdet av vägnätet är 8 037 763 kr. Under VA etapp 2 och 3 har det tillkommit 2007 meter tillfälliga men välbyggda arbetsvägar.
Fötlroendevalda 2020

Mandatperioden för styrelse och valberedning är tidsperioden mellan årsstämmorna. En ny styrelse tillträder
omedelbart efter stämman. Verksamhetsåret följer kalenderår, revisorer väljs därför kalenderarsvis och tillträder den
Före årsstämman

Efter årsstämman

Styrelseledamöter: Thomas Lindquist (ordförande).
Frederic Grahn (vice ordförande och arbetscheO,

Styrelseledamöter: Oförändrat.

Samtliga styrelseledamöter ingår i arbetsutskottet.

Ingemar !.sraelsson (sekreterare), Annika Borgasgård f.
Thalenius (kassör), Lena Olsson (webbmasler).

Suppleanter: Michael Engström (avgick pga flytt)
Göran Gaveberg, Johan Lundin, Niclas Stenqvist och

Suppleanter: Göran Gaveberg, Johan Lundin, Henrik
Schylström, Niclas Stenqvist och Thomas Voeler.

T h o m a s Vo e l c r.

Valberedning: Magnus Eek, sammankallande, Bodil

Valberedning: Magnus Eek, sammankallande, Bodil

Schönberg

Schönberg.

Revisorer: Anna Eek, Magnus Holmen. Revisorssuppleanter: Barbro Bergquist, Thomas Lager.
Sammanträden

Föreningen hade sin årsstämma 2020-07-09; styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. Dessa har skett
fysiskt utomhus när vädret tillåtit annars på distans på sätt som blivit vanligt denna konstiga tid.
Vägarbeten och underhåll
Vi har som vanligt utfört slaghackning av vägslänter.

Skogslyckevägen och Sävhullsvägen har lappats ihop av VA-entreprenören Jord och Berg Entreprenad AB för att
klara arbetsmaskiner och tunga grustransporter.

VA etapp 2 och 3.
VA-saneringen inom etapp 2 och 3 är nu igång genom entreprenören Jord och Berg Entreprenad AB. Den startade i
februari med trädfällning Inför bygget av tillfälliga vägar. Dessa är ett resultat av styrelsens tidigare återkoppling pä
hur etapp 1 hade fungerat med tillgängligheten för fastighetsägare samt räddningstjänst. Vi känner ju vårt område
och tillsammans med kommun och entreprenör kunde vi hitta smarta sträckningar.

Vägarna ger entreprenören möjlighet att komma ät att schakta i våra vägar utan alt hindra trafiken till enskilda
fasligheter. Vi har noterat att vi haft få om ens några klagomål från våra medlemmar på framkomligheten den här
gången. Ledamöter från vägförcningens styrelse deltar i delar av byggmötcna. Del uppstår alllid problem i ett så här
stort arbete men del finns en god vilja från alla parter alt snabbt lösa de.ssa.
Den egentliga entreprenaden började pä ängarna nere vid Skogslyckevägen, sommaren gav ideala förutsättningar att
schakta i leran nära Veän för en pumpstaiion. Man har sedan fortsatt på Mossaledsvägen. Här har man fått spränga
en hel del men genom att kommunen provborrat som del i projekteringen blev det nog inga överraskningar den här
gången.
Slutord

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet att få sköta föreningens arbete.
Pä styrelsens vägnar, Torred 2021-06-01.
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Thomas Lindquist, ordförande WF

federic Grahn, vice ordförande

Torreds Vägförening
Förslag till budget för år 2021
Intäkter
Medlemsavgifter
Kommunala bidrag
Statliga bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Vinterväghållning
Barmarksunderhåll
Övriga kostnader (direkta kost mm)
Ersättning för extra arbete
Arvode förtroendevalda
Sociala avgifter
Summa kostnader
Ränteintäkter
Beräknat resultat
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond
Resultat efter avsättning

Budget 2021
419 500
76 000
43 000
50 000
588 500

120 000
258 000
90 000
11 750
50 750
11 000
541 500
3 000
50 000
-50 000
0

