
 
Toltorpsdalens Egnahemsförening 

Föreningen bildad 1914 
Årsmöte 2018 
 
Protokoll för årsmöte som hållet torsdagen den 22 mars 2018 klockan 18.30 i Toltorpsskolans 
matsal. 
§1. Mötet förklarades öppnat av vice ordförande Ann Wingårdh 
 
§2. Val av mötesordförande: Christer Wirén valdes med acklamation till mötesordförande. 
 
§3. Till sekreterare för mötet valdes Anders Hägglund. 
 
§4. Dagordningen fastställdes utan ändringar. 
  
§5. Barbro Johansson valdes till justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§6. Mötets ordförande läste upp årsberättelsen. 
 
§7. Årsbokslut. Kassören Sture Krantz läste upp nyckeltalen: 
Intäkter: 46261 varav 38200 medlemsavgift.  
Kostnader  
Resultat +3596 kr.  
Balans: 47340 kr.  
Inga skulder.  
 
Revisionsberättelse: 
Revisorerna konstaterade att bokföringen var väl förd, och utan anmärkning.  
 
§8. Uppläst under §7. 
 
§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017. 
 
§10. Anders Kjellström redovisade valberedningens arbete under året, och dess förslag. De har 
aktivt letat efter kandidater till styrelsen och talat med ett större antal, och har hittat en ny person 
till styrelsen. 
Fyra styrelseledamöter skulle väljas på 2 år. Tre (Anders Hägglund, Inga-Mai Wängberg och Björn 
Sonander) har ett år kvar. 
Ann Wingårdh omvaldes på två år. 
Staffan Magnusson valdes till ny ledamot i styrelsen på två år. 
Till ställföreträdande ordförande för det kommande året valdes Ann Wingårdh, i egenskap av vice 
ordförande. 
Till kassör för det kommande året valdes Anders Hägglund. 



 
Göran Ståhle och Sture Krantz ställde inte upp för omval, och lämnar därmed styrelsen. 
 
§11. Styrelsearvodet beslutades vara oförändrat 6000 kr/år att fördela mellan 
styrelsemedlemmarna. 
 
§12. Val av två revisorer: Annika Svanström och Göran Jacobsson valdes till revisorer. 
 
§13. Vice ordförande Ann Wingårdh och kassör Anders Hägglund valdes att var och en för sig äga 
rätt att teckna firman. 
 
§ 14. Till kontaktpersoner för föreningen valdes Gunnar Söderberg, Stefan Johansson, Gunnar 
Söderlund, Göran Ståhle samt Magnus Fogelberg. 
 
§15. Till valberedning valdes som tidigare år Christer Wirén och Anders Kjellström. 
 
§16. Inval av nya medlemmar. Inga nya medlemmar har tillkommit sedan höstmötet. 
 
§17. Medlemsavgift 2019: 100 kr/hushåll fastställdes. 
 
§18. Inkomna rapporter och skrivelser: - Karl-Erik Fridholms testamente. Ann föredrog vad 
donationen innehåller. Karl-Erik Fridholm var bland annat aktiv vid 100-årsjubiléet 2014. Han hade 
nämnt att han ville ge en donation till föreningen, och nu har vi kontaktats av företrädare för 
dödsboet. Till minne av Albert Fridholms bageri i Toltorpsdalen kommer 20000 kr skänkas till 
föreningen. 
 
§19. Övriga frågor 
 
Elavtalet: Ann berättade om Ove Paulsson och energigruppen. Ove avslutar nu sina insatser i 
energigruppen, men det finns fortfarande möjlighet att ansluta sig till avtalet som är framförhandlat 
med BestEl, vilket bland annat innebär att fakturaavgiften är bortförhandlad. Om någon vill 
fortsätta detta arbete så går det bra att kontakta Ove eller styrelsen. 
 
Trafiksituationen: Många åsikter framfördes om att det ibland är svårt att parkera i området mm. 
Kom gärna med åsikter till styrelsen, som då kan samla ihop synpunkter och kommunicera med 
kommunen. 
 
E-postlistan: På hemsidan, toltorpsdalen.se, finns en länk där man kan registrera sin 
e-postadress. Anmäl er gärna. 
 
Årsmötet förklarades avslutat. 
 
 
 
Anders Hägglund, sekreterare 
 

http://toltorpsdalen.se/


 
 
Ann Wingårdh, v. ordförande Barbro Johansson, justerare 
 


