Protokoll TVF:s Årsstämma 2021
b. Styrelsens förvaltningsberättelse
Mötesordförande pekade på några av punkterna i resultaträkningen och
balansräkningen. Summa eget kapital är ca 1.4 miljoner.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen.
c. Revisionsberättelsen
Mötesordföranden tillika föreningens revisor föredrog revisionsberättelsen, och
föreslog att styrelsen skulle fa ansvarsfrihet.
7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
Stämman följde revisorns förslag och gav styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Se bilaga 3.

8.

Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
a. Styrelsen förordade oförändrad debitering med 640 kr per andel, vilket för en
normal villa ger 1 280 kr per år.
b. Inga motioner hade kommit in.

9.

Ersättning till styrelsen, suppleanter, valberedning och revisorer.
Styrelsen föreslår att ersättningen totalt ska uppgå till ett prisbasbelopp, som för
2021 är 47 600 kr. Styrelsen fördelar själva arvodena.
Stämman godkände föreslagen ersättningsnivå.

10. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021
Johnny Larsson föredrog verksamhetsplanen och informerade om att extra pengar
hade äskats för asfaltering av gång och cykelvägen längs med Stationsvägen.
Ett tillägg till punkt 1-Beläggningsarbeten-, är att de som till exempel önskar fa sin
garageuppfart asfalterad kan kontakta Roland Caftemo. Det bör bli ett bättre pris
om asfalteringen samordnas. Kostnaden kommer att bestals av fastighetsägaren
själv.
Stämman godkände verksamhetsplanen för 2021. Se bilaga 4.
11. Fastställande av styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat (budget) samt
debiteringslängd
Totalt ligger den presenterade budgeten på 1, 5 miljoner.
Debiteringslängden låg ute för granskning av medlemmarna på stämman, och
angav att senaste betalningsdag är den 30 juli.
Stämman godkände utgifts- och inkomststat Bilaga 5 samt debiteringslängden som
finns tillgänglig hos sekreteraren.
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Bilagor: 1. Dagordning 2. Deltagarlista finns hos sekreteraren 3. Revisionsberättelse
4. Verksamhetsplan 5 Utgifts- och inkomststat Debiteringslängd finns hos sekreteraren

Dagordning

Bilaga 1

Tystberga vägförening Årsstämma 2021
Datum: 31 maj

Tid: 19:00

Plats: Bygdegården, dansbanan

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
3. Val av funktionärer för stämman
a. Val av ordförande
b. Val av sekreterare
c. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd, (godkännande av fullmakter och avprickning i
debiteringslängd)
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
c. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar
a. Fastställande av oförändrad debitering med 640 SEK per andel
b. Inkomna motioner
9. Ersättning till styrelsen, suppleanter, valberedning och revisorer.
10. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021.
11. Fastställande av styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
13. Val av revisorer och suppleant.
14. Fråga om val av valberedning.
15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.
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Verksamhetsplan

Bilaga 4 1

Verksamhetsplan Tystberga Vägförening år 2021.
Planerad verksamhet 2021.

1. Beläggningsarbeten
Ett större grepp på beläggning av vägarna planeras att göras på:
•
•
•
•

Källvägen och Backavägen, från Stockholmsvägen till Höjdvägen.
Skogsvägen, från Källvägen till Villavägen.
Gång-och cykelvägen, sträckan Björkvägen – Coop
Ny asfalt, höjning av 2 ytor vid Skogsvägen ca 10 kvm

2. Barmarksunderhåll av vägar etcetera
• Snabling av större längsgående sprickor, översyn av hela vägnätet.
• Riktning av stolpar med gatunamn, tvättning av skyltarna.
• Justering av lutningen diket längs Tyrsvägen.
3. Grönområden
• Borttagning av riskträd, bland annat vid Aspvägen och ovanför Björkvägen,
• Borttagning av träd vid Tyrsvallen.
• Inspektion av övriga grönytor med avseende på riskträd (träd som är torra, halvt fallna
etcetera).
• Dikesrensning (sly) med eventuell. kantskärning. Lärkvägen, Nälbergavägen sträcka
Lärkvägen – Nälberga, samt södra trottoaren vid Björkgårdsv.
• Gräsklippning av parkytor och dikesrenar.
• Inspektion av vegetation som skymmer sikten i vägkorsningar eller breder ut sig i
vägbanan. Vegetationen ombedes att tas bort av respektive fastighetsägare.
• Uppriktning av stödmur mot vägkanten och Skogsvägen 11.
• Områden med blomster sparas under del av växtperioden i syfte att öka insektsfloran.
4. Vinterväghållning.
• Snöröjning
• Halkbekämpning
• Fyllning av sandlådor
• Sopning av gator samt sandupptagning
5. Vägbelysning
• Inspektion och rensning av skymmande vegetation
• Riktning av stolpar för vägbelysning (kommunen vidtalad för åtgärd, felanmält).

Verksamhetsplan
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6. Projekt, förbättringsarbeten
• Arbete för ökning av trafiksäkerheten i samhället, genom sänkning av hastigheten på
genomfartslederna 771/774 till 40km/h i enlighet med kommunens policy.
• Ytterligare en önskvärd åtgärd gällande trafiksäkerheten, hastighetsdämpande åtgärder
på ovan nämnda vägar i form av vägbulor.
• Inköp av ytterligare ett antal parkbänkar.
• Utplacering av betonghinder på G/C-väg mellan Vintervägen och Knektvägen för att
förhindra bilister att använda vägen som bilväg. (betonghindren har funnits där
tidigare).

Bilaga 5
TVF 2021
Intäckter

Kommunalt bidrag väg
Kommunalt bidrag grönytor
Medlemsavgiter
Summa intäckter

Utgifts- och i inkomststat
Budget 2020

289 689
86 790
462 590
839 069

Utfall 2020

289 689
86 790
472 627
849 106

Budget 2021

295 438
88 684
490 240
874 362

Utgifter

Drift
Snöröjning o sandning
Sandupptagning
Latrintömning
Vägunderhåll/ slamsugning
Grönytor, Trädfällning
Grönytor, parkmark exkl. anst. lön
Summa drift
Övriga kostnader
Lokalhyra/möteskostnader
Underhåll och, inköp utrustning
Porto/kopiering
Övriga externa kostnader
Försäkring, föreningsavg.
Löner, inkl.semesterlön
Arvoden
Arbetsgivaravgifter
Summa övriga kostnader
Utgifter totalt

230 000
30 000
29 000
475 000

81 125
29 460
50 334
315 011
191 101
17 450
684 481

250 000
35 000
29 000
900 000
50 000
50 000
1 314 000

35 500
11 154
175 154

6 269
38 320
6 410
9 398
3 985
48 385
35 500
21 515
169 782

12 000
30 000
4 000
10 000
4 000
56 000
47 600
30 000
193 600

1 089 154

854 263

1 507 600

0

150 000
914 000

12 000
75 000
4 000
35 000
2 500

