
 

Protokoll 
52:a Årsmötet  

Tid: 2020-03-17, kl 18:30 

Plats: Malmfältens folkhögskola, Lilla Björn 

Närvarande: Johanna Ansler Johansson  Alida Johansson 

Lena Petäjäniemi  Lukas Tieva Grape 

Peter Tieva   Örjan Lidman 

Curt Widmark   Jan Andersson 

Tommy Ansler   Bertil Eliasson 

Karin Gidlund   Lars-Ove Gidlund 

Håkan Stöckel   Jonas Stöckel 

Göran Fjällborg  Veikko Tuovinen 

§1  Mötets öppnande 

Vice ordförande Veikko Tuovinen hälsar alla välkomna till föreningens 52:a möte och 

förklarar mötet öppnat. 

§2 Mötets behöriga utlysande 

 Årsmötet beslutar att årsmötet är korrekt utlyst 

§3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställs.   

§4 Val av ordförande för mötet  

Till ordförande för mötet väljs Veikko Tuovinen. 

§5 Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet Johanna Ansler Johansson väljs som sekreterare 

§6 Val av två justeringsmän 

Till justerare för mötet väljs Jonas Stöckel och Håkan Stöckel 

§7 Verksamhetsberättelsen 

Mötets ordförande Veikko Tuovinen föredrar verksamhetsberättelsen och informerar 

lite om vad styrelsen arbetat med under det gångna året. 

Städdagen 2020 genomfördes som det brukar 

Tekniska verken hotar med att lägga ner sophämtningen, latrintunnorna tänker man 

inte hämta de hävdar att det ej ingår i tömningen, både besök och skrivelser är gjorda 

till Tekniska verken. 

Arbete med planering och ansökningar för nya garage har det arbetats med 

Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen. 



 

§8 Kassörens ekonomiska redovisning 

Kassören Lena Petäjäniemi föredrar den ekonomiska redovisningen.  

Reslutatet är +-0  

Vi har tappat en del medlemmar och allting höjs, bland annat porto. Lena jobbar på att 

till nästa år så många fakturor som möjligt ska kunna skickas ut elektroniskt, kollar 

andra ekonomiprogram som har den möjligheten, ett 20-tal medlemmar har meddelat 

in sin e-post. 

Årsmötet beslutar att lägga informationen till handlingarna 

§9 Revisionsberättelse 

Göran Fjällborg föredrar revisionsberättelsen. 

Även Göran tar upp att föreningen behöver hitta nya sätt att få in intäkter. 

Jonas tar upp att enligt föreningens stadgar så måste vi ha två revisorer och två 

revisorsuppleanter. 

Årsmötet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning och val av firmatecknare 

Årsmötet beslutar att: 

- Ge styrelsen för Torneträsk fritidsförening ansvarsfrihet för 2019 

- Kassör Lena Petäjäniemi och ordförande Veikko Tuovinen får teckna föreningens 

firma var för sig.  

§11 Telefonersättning till ordförande, kassör och sekreterare 

Datorersättning till kassören 

Telefonersättning till garageansvarig. 

Årsmötet beslutar att telefonersättning är densamma som tidigare år. 

2500 kr  

Lena meddelar att hon avstår från datorersättning. 

§12 Medlemsavgift 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften höjs till 150 kr / familj från och med 2021 då 

får vi ett litet överskott, det är bra att ha en extra buffert. 

§13 Val av 

A) Ordförande  2020 1 år Veikko Tuovinen 

B) Vice ordförande 2020-2021 2 år Vakant, Om kandidat hittas kan 

Styrelsen adjungera  

C) Sekreterare  2020-2021 2 år Johanna Ansler Johansson 

D) Vice sekreterare 2020 1 år Marianne Stöckel 

E) Revisor nyval 2020-2021 2 år Örjan Lidman 

F) 2 Revisorsuppleanter 2020 1 år Tommy Kvist 

    Nyval Curt Widmark 

G) 3 Styrelsesuppleanter 2020 1 år Peter Tieva 

    Jan Andersson 

    Bengt Niemi 



 

H) Kontaktman Stenbacken 2020 1 år Mikael Engman 

I) Kontaktman Förrådsviken 2020 1 år Bengt Niemi 

J) Ansvarig Fiskekommittén 2020 1 år Vilande 

 Två nya till valberedningen då både Lars-Ove Gidlund och Bengt Eliasson avsäger sig 

uppdraget. 

 

§14 Övriga frågor 

* Kommungaragen: Dörrarna börja bli lite rackliga, det är ett eget ansvar at ta hand om 

och fixa garageporten. 

Göran Fjällborg åtar sig att kolla upp priser om flera garageägare skulle vara intresserade av 

att byta ut sin befintliga till självkostnadspris, kan bli billigare om flera är intresserade. 

*Tyst Minut: Årsmötet håller en tyst minut för alla medlemmar som lämnat oss under det 

gångna året. 

Sophanteringen*: En ständigt återkommande fråga under många års tid där föreningen 

inte tycker att man alltid får så bra respons, ett förslag kan vara att gå ut i pressen. 

Torneträsk har stora mängder arkägare som också har stort intresse i att latrintömningen 

fungerar.  Jonas Stöckel ger en eloge till styrelsen för deras arbete i sophanteringsfrågan. 

  

 

 Sekreterare   Ordförande 

 

---------------------------------------- ---------------------------------------- 

Johanna Ansler Johansson  Veikko Tuovinen 

 

Justeras 

 

---------------------------------------- ---------------------------------------- 

Håkan Stöckel   Jonas Stöckel 


