
Protokoll fört vid årsstämma i 

Tynningö Gård TGEF Ekonomisk Förening, 
769601-4070, den 14 april 2018 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Åke Söderlind. Stämman valde Biörn Riese till 

ordförande och Katarina Sundvall till sekreterare vid stämman. 

Stämman godkände att även gäster fick närvara på stämman. Ordföranden redogjorde för de regler 

om acklamation och votering som skulle tillämpas vid stämman. 

2. Närvaroförteckning 
Ordföranden konstaterade att närvarande medlemmar prickats av vid entren. Sekreteraren uppgav att 

det var 41 st röstberättigade medlemmar närvarande. 

3. Inlämning av fullmakter 
Sekreteraren uppgav att det inlämnats 9 fullmakter. Konstaterades utifrån närvaroförteckningen och 

inlämnade fullmakter, att totalt 50 röstberättigade medlemmar var närvarande. Stämman godkände 

röstlängden, Bilaga 1. 

4. Godkännande av kallelsen 
Åke Söderlind redogjorde för hur kallelsen till stämman hade skett. Stämman konstaterade att den var 

i behörig ordning sammankallad. 

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 
Stämman valde Magnus Lindström och Anna Norström till protokolljusterare, tillika rösträknare 

6. Föredragning och fastställande av Förvaltningsberättelse med Resultat- och Balansräkning 
Åke Söderlind föredrog huvuddragen i Förvaltningsberättelsen med Resultat- och Balansräkning, 
Bilaga 2, varvid han bl.a. på förekommen anledning påminde om att det inte är tillåtet att köra 4-

hjulingar på föreningens marker. På fråga informerade Per Vallbo att grisarna i år endast är till låns 

och kommer att återlämnas till ägaren vid säsongens slut vilket innebär att ingen slakt kommer att ske 

på ön. Konstaterades att Förvaltningsberättelsen med Resultat- och Balansräkning var framlagda. 

7. Revisionsberättelse 
Ordföranden föredrog revisionsberättelsen, Bilaga 3. Noterades att resultatet i revisionsberättelsen 

rätteligen ska anges som vinst och inte förlust. 
Konstaterades att revisionsberättelsen var framlagd. Stämman beslöt i enlighet med revisorns 

rekommendation att fastställa förvaltningsberättelsen med Resultat- och Balansräkning. 

8. Disposition av överskott 
Stämman beslöt att det samlade resultatet 835 892 kronor i enlighet med styrelsens förslag, revisorns 

rekommendation och föreningens stadgar ska överföras i ny räkning. 



9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslöt att enligt revisorns rekommendation bevilja styrelsens ledamöter och suppleanter 
ansvarsfrihet. 

10. Styrelsens förslag till åtgärder för verksamhetsåret 
Åke Söderlind lämnade en redogörelse för styrelsens förslag till åtgärder för verksamhetsåret enligt 
Bilaga 4, varvid han bl.a. nämnde följande. 

• Kartläggning av TGEFs marker fortsätter 

• Ingen ytterligare skogsavverkning planeras att ske förutom eventuell nedtagning av enstaka träd. 
• Allmän städning i skogen samt flisning av grenar sker fortsatt under året och skogsgruppen 
efterlyser frivilliga. 

• Vinbärslandet — Det finns en ledig rad om någon vill arrendera. Kostnad 100, kontakta Sten Rydberg 
HPL 4. 

• Diskussionen med Skogsvårdsstyrelsen fortsätter 

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag. 

11. Styrelsens propositioner 
Ordföranden konstaterade att eftersom styrelsen lämnat fyra förslag och det även fanns en motion 

som rörde samma fråga som det fjärde förslaget så skulle styrelsens tre första förslag först behandlas 

under denna ärendepunkt, medan styrelsens fjärde förslag om stadgeändring skulle behandlas under 
punkt 12 "Motioner från medlemmar". Noterades att medan styrelsens första och fjärde förslag 

krävde enkel majoritet så krävde det andra och det tredje förslaget 2/3 majoritet. 

(1) Åke Söderlind redogjorde för styrelsens första förslag "Inrättande av utmärkelse för synnerligen 

stora insatser för TGEF "enligt Bilaga 5. Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag. 
(2) Åke Söderlind redogjorde för styrelsens andra förslag "Att godkänna nyttjanderättsavtal för TIF 

rörande Maren-badet" enligt Bilaga 5. Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag. Konstaterades att 
beslutet var enhälligt. 

(3) Åke Söderlind redogjorde för styrelsens tredje förslag "Godkännande av utökning av Tynningö 
Ramsö Bygdegårds- och byalagsförening TRBBs arrendeområde" enligt Bilaga 5. Stämman beslöt 

bifalla styrelsens förslag. Konstaterades att beslutet var enhälligt. 

12. Motioner från medlemmar 

Åke Söderlind redogjorde för styrelsens fjärde förslag "Ändring av stadgarna §§2, 3 och 17" enligt 

Bilaga 5. Hans Ståhl kommenterade styrelsens förslag avseende §2 och redogjorde för motionärernas 

förslag avseende ändringen av §3 i stadgarna, Bilaga 6, varvid han bl.a. särskilt invände mot 

formuleringen "objektiv nytta" och de exempel på detta som nämns i styrelsens förslag avseende §2 

samt yrkade på att hela frågan om stadgeändring skulle bordläggas för att utredas ytterligare av en ny 

arbetsgrupp. Örjan Wikström, som också stod bakom den inlämnade motionen, instämde och yrkade 

på bordläggning alternativt avslag på styrelsens förslag. Åke Söderlind bemötte motionärernas inlägg 

och utvecklade styrelsens resonemang, varvid han bl.a. pekade på att det för att ändra föreningens 

stadgar krävs två stämmobeslut med 2/3 majoritet på den andra stämman. 

En lång diskussion följde med flera inlägg från olika medlemmar innan yrkandet om bordläggning, 
styrelsens fjärde förslag och motionärernas motion togs till omröstning. 

(a)Stämman beslöt att frågan om de föreslagna stadgeändringarna inte skulle bordläggas utan tas till 
beslut vid denna stämma. 

(b) Stämman beslöt, att bifalla styrelsens förslag såvitt avsåg §2 i stadgarna. 

(c) Stämman beslöt, att efter votering, som utföll med 26 röster för, att bifalla styrelsens förslag såvitt 

avsåg §3 i stadgarna. Örjan Wikström begärde att få taget till protokollet att han reserverade sig mot 

beslutet enligt vad han anfört under diskussionen och framförde att han avsåg att inkomma med en 

särskild skrivelse att fogas till protokollet som sammanfattade hans synpunkter, Bilaga 6. 



(d) Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag såvitt avsåg § 17 i stadgarna. 

13. Ersättning till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår 

Ordföranden konstaterade att traditionen varit att inget arvode ska utgå till styrelse och revisorer. 

Stämman beslöt att inget arvode skulle utgå. 

14. Styrelsens förslag till budget och avgifter 

Åke Söderlind redogjorde för styrelsens förslag till budget Bilaga 7. Stämman beslöt fastställa 

föreningens budget enligt förslaget. 

15. Antal styrelseledamöter och suppleanter 

Kjell Olsson redogjorde för valberedningen förslag att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter 

med 2 suppleanter. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 

16. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter 

Kjell Olsson redogjorde för valberedningen förslag, Bilaga 8. Katarina Sundvall, som var föreslagen att 

väljas för två år, meddelade att hon stod till förfogande under ett år. Stämman beslöt i enlighet med 

valberedningens förslag, med den ändringen att Katarina Sundvall valdes för ett år. 

Valberedningens förslag till TGEF:S styrelse 2018 

Ordförande Biörn Riese Nyval 2 år tom 2020 
Ledamot Kicki Winqvist Mandattid kvarl år tom 2019 
Ledamot Katarina Sundvall Omval 2 år tom 2020 
Ledamot Lennart Ljung Omval 2 år tom 2020 

Ledamot Elisabeth Röckert Omval 1 år tom 2019 
Ledamot Bo Person Omval 1 år tom 2019 
Ledamot Gundula Kolb Mandattid kvar 1 år tom 2019 

Suppleant Per Kjellberg Mandattid kvar 1 år tom 2019 
Suppleant Filip Engellau Nyval 1 år tom 2019 

17. Val av revisor och revisorssuppleant 
Kjell Olsson redogjorde för valberedningen förslag, Bilaga 9. Stämman beslöt i enlighet med 

valberedningens förslag. 

18. Val av valberedning 
Johan Langer uppgav att han undanbett sig omval. Åke Söderlind föreslog att valberedningen skulle 
bestå av Kjell Olsson (omval) och Anne Johansson (omval) samt Per Löfqvist (nyval). Stämman beslöt 

enligt förslaget. 

19. Övriga frågor 
(a) Ordföranden konstaterade att inga övriga (besluts)frågor anmälts. 

(b) Rolf Malmkvist informerade om att Gunnar Mannbrink avlidit. 

(c) Med anledning av att Lantmäteriet uppdaterar sitt register över servitut uppkom frågan om vem 

som informerar myndigheten varvid konstaterades att det är den enskilda fastighetsägarens ansvar. 

(d) Per Vallbo, som lämnade styrelsen efter åtta år, avtackades av avgående styrelseordförande Åke 

Söderlind och vice styrelseordförande Elisabeth Röckert. Åke Söderlind, som lämnade styrelsen efter 
sex år, avtackades av Elisabeth Röckert. 

20. Mötet avslutande 
Ordföranden förklarade stämman avslutad. 



Vid protokollet: 

afaiabdkir 
Katarina Sundvall 

Anna Norström Magnus J  dström 


