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Protokoll från årsstämma 2021, SLEF 

Plats: Länsö, pumphuset Södra 

Datum: 2021-06-20 

Styrelsens ordförande Stefan Törnblom hälsade välkommen till årsstämman. 

§1. Val av ordförande och protokollförare till stämman. 

Stämman väljer till ordförande Stefan Törnblom och protokollförare Kjersti Wik. 

§2. Godkännande av röstlängd och närvarolista 

39 rösträtter är utlämnade. Röstlängd och närvarolista godkänns av stämman. 

§3. Val av justeringspersoner och rösträknare 

Till justeringspersoner och rösträknare väljs John Tjörnelund och Stefan Fedoriw. 

§4. Fråga om stämman blivit utlyst i tid 

Kallelsen har gått ut i tid men det digitala utskicket som gjorts i år har visat sig inte nå ut till 

alla medlemmar (tre närvarande medlemmar har inte fått kallelsen). Styrelsens ordförande 

meddelar att på grund av tidsbrist har inga utskick per post gjorts, endast elektronisk kallelse 

har skickats till de mailadresser som finns registrerade hos styrelsen. Inför nästa årsstämma 

behöver e-postadresserna ses över och uppdateras i registret. Stämman beslutar att 

utlysningen gjorts i tid. 

§5. Fastställande av dagordning 

En medlem påpekar att punkt 13 och 15 som gäller budget och avgift ska ändras till för 2022 

istället för 2021. Styrelsen ser till att justera dessa skrivningar i protokollet. Stämman 

beslutar att dagordningen kan fastställas. 

§6. Styrelsens årsberättelse och årsredovisningshandlingar för 2020 

Ordförande Stefan Törnblom redogjorde för årsberättelsen och kassör Johan Torstensson 

redogjorde för årsredovisningen, som delats ut till medlemmarna vid mötet. Det påpekas av 

en medlem att årsredovisningen inte har skickats ut till medlemmarna inför mötet (lagkravet 

är två veckor innan). Styrelsen anger att orsaken även till detta är tidsbrist och att man ska se 

till att det inte upprepas. 

§7. Revisionsberättelse för 2020 

Fredrik Mattson har varit revisor och granskat föreningens räkenskaper för år 2020. Han inte 

närvarade inte vid stämman men har skriftligt i sin revisionsberättelse meddelat att han inte 

har funnit några anledningar till anmärkningar i granskningen av den ekonomiska 

redovisningen. Han föreslår vidare att stämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

§8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition 

En medlem påpekar att det finns en summa som inte stämmer i en av tabellerna. Kassör 

Johan Torstensson uppger att den felaktiga uppgiften är i en texttabell och att det har blivit 
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en felskrivning av en siffra där. Det rör sig alltså om ett skrivfel och inte en felräkning. Siffran 

ska justeras. Stämman beslutar att godkänna balans- och resultaträkning. 

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för år 2020. 

§10. Val av ordförande, kassör och sekreterare 

Förslag till ordförande är att Stefan Törnblom väljs för ytterligare ett år, liksom Johan 

Torstensson som kassör. Som sekreterare föreslås Kjersti Wik. Stämman beslutar enligt 

förslaget. En medlem påpekar dock att ansvaret för att ta fram och redovisa förslagen ligger 

på valberedningen, inte på sittande ordförande eller styrelse. Styrelsen åtar sig att se till att 

valberedningens uppdrag tydliggörs till nästa stämma och att redovisningen av föreslagen 

styrelse görs av dem kommande år. 

§11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Förslag för kommande år är: 

• Ledamöter: Fredrik Berggren 

• Suppleanter: Åke Pettersson, Maria Eriksson och Danne Hörner 

Stämman beslutar enligt föreslaget om nya ledamöter och suppleanter. 

Styrelsen redovisar också nya arbetsgrupper för kommande år, enligt följande: 

• Väg-gruppen: Danne Hörner, Kenneth Pettersson och Ove Nilsson 

• Strandgruppen: Maria Eriksson, Tina Johansson, Lars Johansson, Anna Nyberg och 

Fredrik Mattsson 

• Brygg- och parkeringsgruppen: Åke Pettersson samt två vakanta platser 

• Vattengruppen: Fredrik Berggren, Leif Pettersson och Lars Hedlund 

• Skogsuppdrag – Andreas Augustsson 

• Brand- och fiskeansvarig – John Tjörnelund 

• Jakt – Stefan Fedoriw 

§12. Val av valberedning 

Stämman beslutar att Rikard Nilsson och Tommy Klang omväljs till valberedning för 

kommande år. 

§13. Budget för 2022 

Kassören redogör för att parkeringar och bryggor inte bär sina egna kostnader. Orsaken är 

bland annat att det ska göras en besiktning av bryggorna samt köpas in grus till vägar och 

sand till badplatser. I dagsläget saknas dock en redovisad budget för stämman att besluta 

om. Stämman beslutar därmed att bordlägga frågan om budget för 2022, i avvaktan på 

bättre redovisning som medlemmarna kan ta ställning till. 

§14. Styrelsens ersättning 

Beslut om motionen bordläggs med anledning av att budgeten inte kan fastställas. 

§15. Årsavgift för 2022 

Beslut om motionen bordläggs med anledning av att budgeten inte kan fastställas. 



Årsstämma 2021 Södra Länsö Ekonomiska förening 2021-07-03 

3 
 

§16. Information från styrelsen 

. 

§17. Styrelsens förslag att fritt få köpa in ekonomitjänster 

Beslut om motionen bordläggs med anledning av att budgeten inte kan fastställas. 

§18. Styrelsens förslag om att fritt få besluta om uttag av kontrollavgift vid felparkering 

Styrelsen vill ha möjlighet att besluta om kontrollavgift för felparkerade fordon inom det 

arrenderade området i Svedda. Flera medlemmar ställer frågor om hur avgiften ska tas ut, 

om det gäller våra privata parkeringsplatser eller ytor utanför parkeringsrutorna, samt vilka 

kostnader det skulle medföra att uppdra åt t.ex. bevakningsföretaget att administrera 

bötfällningen. Stefan Fedoriw som är ledamot i styrelsen och ansvarig för parkeringen 

passade på att upplysa om att det endast är tillåtet med uppställning av bilar, båtar och 

kärror på de anvisade parkeringsplatserna. Övriga ytor ska hållas fria, vilket meddelats vid 

upprepade tillfällen från markägaren. Båtar får ställas upp vintertid på parkeringsplatser men 

ska för övrigt inte läggas upp i Svedda. Tydligare förslag från styrelsen kring 

kontrollavgifterna behövs, där ekonomisk redovisning behöver ingå. Stämman godkänner att 

styrelsen arbetar vidare med frågan och återkommer med ett mer utarbetat förslag. 

§19. Motion om arrende för bastubyggnad 

Kassör Johan Torstensson har lämnat en motion om att styrelsen ska få besluta om arrende 

för en bastubyggnad på föreningens mark. En medlem lyfter frågan om det kan föreligga jäv 

genom att kassören har ett egenintresse i förslaget och samtidigt är beslutande i styrelsen 

(Lagen om ekonomiska föreningar, 6 kap, 37§). Om jäv föreligger så ska den jävige 

omedelbart då ärendet påbörjas lämna styrelsearbetet och inte delta i diskussion eller 

beredning av ärendet. Det påpekas också att det saknas underlag om vad som gäller 

avseende bygglov, strandskydd samt om motionen strider mot 6 kap 38§ i Lagen om 

ekonomiska föreningar. Enligt 6:38 får en föreningsstämma inte fatta ett beslut som innebär 

en otillbörlig fördel för en enskild/enskilda medlemmar och är till nackdel för andra 

medlemmar. En annan medlem påpekar att det finns en risk att det blir små arrenden över 

hela ön med en sådan utveckling. Stämman röstar för att avslå motionen. 

§20. Motion om iordningsställande av badstrand 

Med syfte att skapa mer ordning och mindre störning från fyrhjulingar på badplatsen har 

strandgruppen tagit fram ett förslag för iordningställande. Förlaget innebär att det röjs bl.a. i 

området norr om badplatsen för att kunna anlägga parkering för fyrhjulingar. Flera 

medlemmar påpekar att det är viktigt att parkeringsplatserna för fyrhjulingar anläggs på ett 

så enkelt sätt som möjligt för att hålla nere kostnaderna. Även syftet med att badplatsen ska 

vara en lugn plats för avkoppling lyfts, med önskemål om att parkeringarna inte ska leda till 

att fyrhjulingarna körs upp och ned till stranden för lastning i onödan, vilket kan leda till mer 

buller istället för en lugnare strandmiljö. Stämman beslutar att strandgruppen kan arbeta 

vidare med förslaget, och att det ska göras en tydligare presentation av förslaget på 

hemsidan. 

§21. Motion om styrelsens befogenheter 

Anders Ekholm har lämnat in motionen och presenterar förslaget. Han anser inte att det 

ligger inom styrelsens befogenheter att fatta ett beslut om koppeltvång, så som gjordes i 
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beslut som styrelsen för SLEF lämnade 20 februari 2020. Mot bakgrund av detta föreslår han i 

motionen att alla beslut som inte rör rent ekonomiska intressen ska lämnas till årsstämman 

för majoritetsbeslut. Olika medlemmar argumenterar för att det aktuella beslutet är av en 

ovanligt ingripande karaktär då det går emot den generella lagen om tillsyn över katten och 

hundar men att det samtidigt kan finnas stora hinder för en styrelse att kunna sköta sitt 

uppdrag om beslut inte kan fattas över året för skötsel av vägar, vatten etc. Stämman 

beslutar att motionen avslås. 

§22. Motion om upphävande av styrelsens beslut om koppeltvång 

Anders Ekholm har motionerat om att beslutet om koppeltvång ska upphävas. Anders 

redogör för att han har promenerat med sin hund Otis i alla år på ön och att det aldrig har 

inträffat några incidenter. Att nu behöva koppla hunden året runt alla tider ser han som en 

kollektiv bestraffning som får onödigt långtgående konsekvenser för alla hundägare på ön. 

Han tror också att de flesta ser ön i första hand som ett frilufts- och rekreationsområde som 

inte ska regleras av jakträtten i första hand. Anders vill hellre att medlemmarna kommer 

fram till lösningar genom samtal och transparens än genom tvingande beslut 

Styrelsens ordförande redogör för sitt förslag till beslut, som innebär att koppeltvånget får 

kvarstå, av hänsyn till att det finns hundrädda på ön och att djur på ön ska vara fredade från 

störningar. En medlem som har varit på ön i 50 år påpekar dock att han har upplevt en enda 

incident på ön och att det gällde en hund som var kopplad. En annan medlem undrar om hen 

kommer att bli anmäld eller få någon slags bot om hen leker med sina hundar okopplade på 

ängen. Det framkommer också synpunkter på att beslutet som fattats inte har någon laglig 

grund då det är oklart om styrelsen har mandat att besluta enligt den lag om tillsyn av katter 

och hundar som hänvisas till. Styrelsen föreslår att med anledning av den diskussion som 

förts, att justera sitt beslut om koppeltvång till en ”rekommendation” om koppeltvång, som 

liksom tidigare gäller alla tider året om. Stämman är enig om att detta är ett bra förslag. Med 

den nya innebörden av motionen görs en omröstning med röstsedlar. Resultatet är 19 röster 

mot, 14 röster för att upphäva styrelsens rekommendation. Därmed beslutade stämman att 

rekommendationen om koppeltvång får kvarstå under hela året. Styrelsen åtar sig att ändra 

all information om beslutet så att det framgår att det är en rekommendation om 

koppeltvång som gäller. Styrelsen kommer också att se till att förmedla det mildrade beslutet 

till de andra delarna av ön. Frågan ska tas upp på kommande samrådsmöte med Norra och 

Frebbenholm. 

§23. Övriga frågor 

• Vid diskussion om parkeringen i Svedda informerade Stefan Fedoriw som är ledamot i 

styrelsen och ansvarig för parkeringen om att det endast är tillåtet med uppställning av 

bilar, båtar och kärror på de anvisade parkeringsplatserna. Övriga ytor ska hållas fria, 

vilket meddelats vid upprepade tillfällen från markägaren. Båtar får ställas upp vintertid 

på parkeringsplatser men ska för övrigt inte läggas upp i Svedda. Styrelsen behöver arbeta 

vidare med att styra upp ordningen på parkeringsområdet bättre. 

• En medlem tar upp att det körs för fort i farleden, vi behöver alla tänka på att hålla farten. 

Många instämmer i detta. 

• En medlem påtalar att det är en brist att vi inte har telefonlistor så att vi kan kontakta 

varandra vid behov. Stefan uppger att det inte går p.g.a. GDPR. Det finns kontaktuppgifter 

till ansvariga personer på hemsida och liknande, man får kontakta dem så kan de 

vidarebefordra till berörda. 



Årsstämma 2021 Södra Länsö Ekonomiska förening 2021-07-03 

5 
 

• En medlem frågar om hur det fungerar med användning av den nyinköpta flismaskinen. 

Ordförande berättar att det går att kontakta dem som är ansvariga för att köra traktorn om 

man är intresserad, då de behöver hjälpa till. Ett förslag är att det vore bra om den kan 

användas under städdagarna så att vi blir av med skräphögar som ligger. Styrelsen åtar sig 

att se till att det läggs ut information om flismaskinen på hemsidan. 

• En medlem lyfter frågan om vilka lagar och regler som finns för att köra fyrhjulingar på ön, 

då det tidigare har bedömts strida mot bestämmelser i detaljplanen alternativt andra regler 

för natur/barmark. Historiskt har det också funnits ett allmänt önskemål om att bevara den 

tysta bilfria miljön på ön, och det har krävts dispens för att få köra fyrhjulingar på Södra. 

Idag ökar antalet fyrhjulingar och de används flitigt för transporter och förflyttning. Det har 

förts en diskussion bland medlemmarna kring hur föreningen kan hitta gemensamma 

riktlinjer för hur motordrivna fordon kan användas utan att skapa onödiga störningar i den 

lugna och avkopplande miljön. Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utreda och 

klarlägga vilka eventuella lagkrav eller andra bestämmelser som finns för att framföra 

fyrhjulingar på ön. 

§24. Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 
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