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1. KALLELSE 

 
Stadgeenlig årsstämma äger rum lördagen den 9 april 2022, Folkets Hus i Gusum  
efter Vägföreningens möte som startar kl:10:00. 
Avprickning i röstlängd startar kl. 09:00. Blankett för fullmakt bifogas. 
 

 2. FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1 Mötet öppnas 
2 Medlemsupprop, upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter 
3 Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 
4 Val av ordförande för mötet 
5 Val av sekreterare för mötet 
6 Godkännande av föredragningslistan 
7 Godkännande av röstlängd 
8 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt 

tillika vid behov vara rösträknare 
9 Föregående mötesprotokoll 
10 Framläggande av årsredovisning 
11 Revisorernas berättelse 
12 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 
13 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust 
14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
15 Förslag från styrelsen om: 

- Färdigställande av vattenkälla 
- Stadgeändringar 

16 Beslut om: 

 Stadgeändringar 

 Färdigställande av vattenkälla och extra debitering 1000 kr per 
fastighet 

 Medlemsavgift 2022 - 2000 kr, oförändrat 
  (Vattenavgifter 2022 – 1700 kr, enligt årsmötesbeslut 2021) 
  (Avloppsavgifter 2022 – 2900 kr, enligt årsmötesbeslut 2021) 

17 Budgetbehandling 

- Utfall 2021 
- Beslut budget 2022 

18 Val av: 
a) Ordförande för två år 
b) Ordinarie ledamöter för två år 
c) Auktoriserad revisor och suppleant för ett år 
d) Förtroendevald revisor för ett år 
e) Valberedning för ett år 

19 Av medlemmarna väckta frågor, motioner 
20 Meddelanden, information 
21 Mötets avslut 
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3. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

 

3.1 Funktionärer 
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av fem till nio ledamöter och två till fyra ersättare. 
Under verksamhetsåret 2021 har följande ledamöter ingått i styrelsen: 
 

                      Vald för verksamhetsår: 
Ordförande Leif Boström 2020-2021 
Sekreterare Lena Dahlberg Liljenström 2020-2021 
Fritid Tomas Nilsson 2021-2022 
Vatten & Avlopp Roland Johansson 2021-2022 
Skog & Mark Håkan Danielsson 2020-2021 
Skog & Mark Leif Lagerquist 2020-2021 
 
Ersättare Suzanne Frejd 2021 
Ersättare Niklas Rydell 2021 
 

Övriga funktionärer: 
 

Auktoriserad revisor Stefan Gustafsson 2021 
Internrevisor Bengt Imberg 2021 
Revisorssuppleant Johan Engdahl 2021 
 
Valberedning Kenneth Johansson 2021 
 Roy Olausson 2021 
 Ralph Gelfgren 2021 
   

3.2 Möten 
Årsmötet hölls delvis den 29 maj 2021, utanför Tomtkontoret i Ramsdal, där 22 fastigheter 
fanns representerad samt den 19 juni 2021 i Folkets Hus i Gusum, där 67 fastigheter var 
representerade. Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 11 protokollförda 
sammanträden, inklusive det konstituerande mötet. Styrelsen har även haft ett flertal 
arbetsmöten i respektive ansvarsgrupp. 
 

3.3 Medlemmar 
2021-12-31 hade föreningen 349 registrerade medlemmar. 

 
3.4 Personal 
Entreprenör Mattias Lindgren har ansvarat för drift och underhåll av föreningens vattenverk 
och reningsverk med tillhörande yttre anläggningar samt skötseln av föreningens gräsytor.  
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 
3.5 Arbetsgrupperna 
 

Allmänt 
Ansvarig i styrelsen för Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård har varit Leif Boström. 

- Budgeteringen under 2021 har utförts i form av en 3 årsbudget inklusive 
underhållsplaner och investeringsbehov. Uppföljning har skett vid behov på våra 
styrelsemöten och alltid en gång kvartalsvis. 

- Årets avgiftshöjning har varit till god hjälp för Skog- och markgruppen och 
fritidsgruppen där behovet varit störst. 

- Redovisningsavtalet med One Economy sades upp och nytt avtal tecknades med TN 
Economy d.v.s. samma person som tidigare, men nu i eget företag.  

- Ett dokument med en samlad information om vår förening och dess verksamhet i 
Ramsdal har tagits fram för att fysiskt ges till nya medlemmar, så de känner sig 
välkomna. Den finns tillgänglig för alla på hemsidan. Hemsidan i sig är ett 
evighetsprojekt med ständiga uppdateringar och förbättringar. Ibland hinner vi inte 
med detta så snabbt som vi och medlemmarna önskar men det är en prioriterad del i 
verksamheten och flera än förut är involverade i detta. 

- Föreningen har bytt bank till Valdemarsvik Sparbank och det är en klar förbättring.  
- Efter ett möte på plats här i Ramsdal med byggnadsnämnden i Söderköping har vi rett 

ut i stort vad som är möjligt att utveckla i området och vilka regelverk vi måste 
förhålla oss till. 

- Under 2021 har vi gått över till att mer och mer kommunicera via mail och hemsidan. 
Brevutskick är kostsamt för föreningen, det är mer arbetskrävande med tryckning och 
frimärken och är dessutom ett långsamt sätt att kommunicera. 

 

Skog & Mark 

Skog- och Markgruppen (SoM) har efter årsstämman och till nästa stämma bestått av Håkan 
Danielsson och Leif Lagerqvist som ordinarie ledamöter.  

- Avverkning av skog har utförts och ca100 m3 har sålts och avhämtats av Holmen 
Skog.  
Även planering för vinterns gallring har gjorts i samarbete med Holmen Skog. 
Ett 50-tal granbarkborreangripna träd har tagits bort på flera ställen i området och                       
gallring i har skett norr om Grindviksvägen, allt enligt skogsbruksplanen.  
Nyupprättad skogsbruksplan är till stor hjälp i det fortsatta arbetet. 

-  Med hjälp av skylift har ett flertal grenar i ekar vid Sandfjärdsbadet tagits bort och 
gunga monterats i en ek. 

- Stranden vid badet gjordes i ordning med hjälp av Mattias Lindgren och arbete kring 
baden krävs varje år.  

- Samtliga parkbänkar 17st har under våren körts till garaget för rengöring och 
ommålning. Detta utfördes i samarbete med medlemmar. 

- Nybyggnadskartor för tänkta nya projekt har anskaffats från kommunen. 
Byggnadsnämnden krävde först bygglovsansökan med karta för utegymmet som 
lämnades in. Ärendet behandlades under ett par månader och avskrevs därefter då 
bygglov ej behövdes så det blev fritt fram med det.  
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- Gångstigar har grusats med hjälp av föreningens skogstraktor och några medlemmar 
och totalt 50 ton grus gick åt. Enkla gångbroar har byggts på två ställen efter 
påstötningar från medlemmar.  

 
Sammantaget har mycket mer utförts än planerat då underhållet varit eftersatt och 
borttagande av angripna träd och nödvändig gallring varit ett måste. Detta har gjort att vi 
även detta år, trotts viss försäljning av virke, haft svårigheter att hålla planerad budget. Vi 
ägnar oss åt en skonsam avverkning och vill inte skapa kalhyggen med stor avverkning som 
skulle gett mer pengar till föreningen. För oss är skogen ett rekreationsområde och tanken är 
att vår mark skall vara en del av fritiden och den behöver därför årligen skötas om varsamt. 
 

V/A 2021 

Ansvarig i styrelsen för Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård har varit Roland Johansson. 

Mattias Lindgren har enligt kontrakt ansvarat för drift och underhåll. 

Vatten 

- 2 nya vattenkällor är under 2020 borrade, en vid Odlets nedre del och en vid stora 
anslagstavlan. Under året har vi anslutit källan vid Odlet till systemet, källan nedan 
anslagstavlan kommer att anslutas under våren 2022. Vattentillgången i källan är god, 
ca 40m3/dygn. 

- Ett nytt driftsystem har färdigställts, bestående av ett internt fibernät och är 
installerat för alla källorna, det är mer driftsäkert än det gamla systemet (dupling), 
mot exempelvis åskväder. 

- Under året har 14 vattenprover tagits och analyserats av SCB Analytics i Linköping, alla med 
tjänligt resultat. 

- Årlig tillsyn av vattenverket har utförts av Söderköpings Kommun Miljö-Hälsa, med 
godkänt resultat. 

- Trots att förbrukningen under sommaren, varit extremt hög, har vi inte haft något 
driftsstopp, utan vatten har levererats kontinuerligt. 

- Under juni – augusti råder bevattningsförbud, vilket innebär att vattnet endast får 
användas till hushållsändamål, styrelsen har uppmärksammat att detta inte efterlevs 
till fullo. 

- Det ekonomiska resultatet för Vatten har under året varit gynnsamt, (Se bokslut) 

Reningsverket – avlopp 
 

- Reningsverket har haft årlig tillsyn av Söderköping kommun Miljö – Hälsa. I samband 
med tillsynen sker en genomgång av kvalitetssystemet, samt loggboken med aktuella 
händelser, som skall redovisa till myndigheten i en årlig årsrapport. Inga avvikelser 
enligt myndighetskrav noterades. 
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- Provtagning på inkommande och utgående avlopp sker 8 gånger/år. Proverna 
analyseras av SCB Analytics, Linköping, alla med godkänt resultat, enligt 
myndighetskrav och vårt kvalitetssystem. 

Ramsdals reningsverk är det näst största inom Söderköpings Kommun, vad gäller   
kapacitet. 

- Pumpstationen vid Nyalundsvägens förlängning, är den pumpstation som allt 
avloppsvatten passerar och pumpas upp till reningsverket. Under året har vi utfört 
omfattande renovering av en pump, samt monterat in SMS-larm, som går till vår 
entreprenör Mattias Lindgren. Elskåpet som är driftcentral är nyinstallerad. 

- Det ekonomiska resultatet har trots stora underhållskostnader, varit gynsamt. (se 
bokslut). 

 
Fritid 
Ansvariga för Fritidsgruppen har under 2021 varit Tomas Nilsson och Petra Östelius som 
adjungerad.  
År 2021 var ett annorlunda år då vi fick anpassa oss efter rådande restriktioner gällande 
corona med snabba beslut och ändrade planer. Både Valborgsmässofirandet och 
midsommarafton blev inställda, men vi fick ändå till några bra utomhusarrangemang. 
 
Mål och aktiviteter 
1. En fristående Fritidssektion ska finnas som organiserar vissa fritidsaktiviteter  
2. Planera och genomföra simskolan  
3. Sandfjärdsbadet 
4. Hyra in två toaletter, en per bad, under sommarmånaderna  
5. Påbörja jobbet med ny brygga i Gropviken 
6. Tillsammans med Fritidssektionen, planera och genomföra:  
- Skidspår 
- Fotbollsskolan  
- Yoga-träning 
- Fyspass/uteträning 
- Gymnastikträning för barn/ungdomar 
- Ramsdalsdagen 
- Julpromenad 
 
Redovisning:  

1. Fritidssektionen är igång och består idag av 6 personer. Sektionens roll är att 

tillsammans med Fritidsansvarig planera aktiviteter under året som tex fotbollsskola, 

simskola etc. 

Ansvaret för Midsommarafton och Valborgsmässoafton ligger på vägarna som 

tidigare år med stöd av styrelsen. 

2. På årets simskola deltog 30 barn måndag-fredag under 3 veckor, samt 6-7 vuxna 

deltog i årets nyhet, crawlskola under de två första veckorna. Bra deltagande! 

Avslutning med saft och bulle. 



 

 

7 

3. Sandfjärdsbadet – är renoverat och underhållet. Jobbet fortsätter under kommande 

sommar. 

4. Två bajamajor, en på varje bad, hyrdes in under tre månader från Hyrtoaletten AB. 

Det har fungerat väl och städning har skötts med hjälp av medlem i föreningen. 

5. Arbetet med att skaffa ytterligare en eller två nya betongbryggor i Gropviken är 

igång. I dagsläget är det ca intressenter, en arbetsgrupp har skapats och bygglov är 

på gång.  

6. I samarbete med Fritidssektionen: 

Skidspår – äntligen ett år med snö en längre period och vi kunde dra skidspår på 

stora gärdet vid två tillfällen. Kul att se att många utnyttjade dem. 

Fotbollsskola – genomfördes med hjälp av ungdomar i föreningen. Fotbollsskolan 

provade ett nytt upplägg med träning måndag-onsdag och sedan match torsdag och 

fredag under fyra   veckor. Samtidigt var det boll och lek måndag-onsdag, för våra 

yngre barn i området. Kul med ett nytt koncept som vi upplevde väldigt bra. 

Avslutning med grillad korv och festis.                                                                

Yogaträning – erbjöds vid tre tillfällen under sommaren. 

Gym/fysträning – den populära sommarträningen återkom, med övningar med både 

styrka och kondition för hela kroppen två dagar i veckan under fyra veckor. 

Gymnastikträning – för barn i två olika åldersgrupper erbjöds vid två tillfällen, det 

tredje tillfället regnade tyvärr bort. 

Ramsdalsdagen – Årets stora nyhet, som vi kunde genomföra trots restriktioner. 

Många ställde upp och gjorde roliga saker för alla boende i Ramsdal. Målet var att 

det skulle vara en dag full av aktiviteter, på många olika ställen, för både stora och 

små. Ett riktigt bra program med allt från loppis, kafé, ponnyridning, vattensport, 

träningspass. Dagen avslutades med grillkväll i Gropviken där föreningen bjöd på 

kaffe och kaka, och underhållning av Haga 49ers. Strålande sol hela dagen. 

Julpromenad – Annandag jul provade vi för första gången intresset av en 

Julpromenad. Vi satte marschaller längs en kortare sträcka och hade quiz för både 

stora och små längs med vägen. Tre priser per kategori delades ut och föreningen 

bjöd på korv och bröd, festis och glögg till de som ville. Ca 80-100 personer deltog 

 
Övrigt  
En ny mailadress finns numera till Fritid: fritid@ramsdal.se 
Nytt för i år var en turbåt som trafikerade Ramsdal, som ett av sina stopp. De utgick från 
Hindö och åkte bland annat även till Lagnö och det fanns möjlighet att ta med både kanot 
och cykel på båten.  
Helikoptern besökte oss också en dag under sommaren, då vi fick möjlighet att se vårt 
härliga område ovanifrån.  
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4. ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021 
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5. REVISIONSBERÄTTELSE 
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6. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN 
 

- Stadgeändringar 

Styrelsens sammanfattande förslag till ändringar av föreningens stadgar.                            
Struket utgår och fet stil kursivt tillkommer. 

Hur stadgarna kommer att se ut i sin helhet finns på hemsidan under 
”Årsmöteshandlingar”.  

§ 4 Styrelsen 
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som har sitt säte i Ramsdal, Söderköpings 
kommun. Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av fem till nio ledamöter. Med två till 
fyra ersättare. Ledamöterna väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Ersättare 
väljs för en tid av ett år. Avgående styrelseledamot och ersättare kan återväljas. 
Valbar till ledamot och ersättare är medlem och make, maka eller sambo till medlem. 
Arvode till styrelsen och övriga förtroendevalda funktionärer utgår enligt nedan:  
0,65 prisbasbelopp (=PBB för verksamhetsåret) till styrelsens ordförande  
0,30 PPB till vardera övrig ledamot     0.25 PBB gånger antalet ledamöter inklusive ersättare, att 
fördela inom styrelsen   
0,07   0625 PBB per person till valberedning och förtroendevald revisor  
 
§ 5 Styrelsens sammanträden 
Reservation mot beslut skall noteras i protokollet. vara skriftlig och inlämnad före protokollets 
justering. 
 
§ 6 Styrelsens befogenheter och ansvar 
Ledamot är fri från ansvar om reservation mot beslutet har skett. inlämnats. 
 
§ 8 Avgifter 

a. Medlemsavgifter Insats 
b.  Medlemsavgift 

Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift vars storlek föreningsstämman fastställer på 
för medlemmarna lika grunder. Årsavgiften Medlemsavgiften får bestämmas till högst tre fem 
tusen (3 000) (5000) kronor. 

c. Påminnelseavgifter 
De avgifter som medlem faktureras av föreningen ska vara betalda inom 30 dagar. 
Påminnelseavgift, fastställd av föreningsstämman, debiteras om avgiften inte betalas inom 
aviserad tid. 
 

§ 9 Ordningsfrågor 
a. Båtar 

Endast medlemmar i föreningen har rätt att förlägga båtar på föreningens vattenområde, 
maximalt två bryggplatser per fastighet. maximalt tre båtar per fastighet. Uthyrning och 
försäljning av båtplats vid brygga får endast ske till annan medlem i föreningen. Vilken fastighet 
medlem båten tillhör ska tydligt framgå genom märkning med fastighetsbeteckning vid 
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brygga/bryggplats/strandplats och även på båten om tillhörigheten inte framgår av platsen den 
ligger på. 

b. Egen skötsel 
Medlem är skyldig att sköta diken och vägtrummor i anslutning till den egna fastigheten. och att 
tillsammans med sina väggrannar sköta gemensamma arbetsuppgifter på den egna vägen. 
Styrelseledamot eller av styrelsen utsedd person kan bjuda in till större arbetsinsatser, 
exempelvis slyröjning, städning av stränder med mera. Sådana arbetsuppgifter arvoderas 
per timme enligt fastställt förvaltningsarvode. 
 
§ 11 Föreningens sammanträden 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast sex fem månader efter verksamhetsår. 
Dagordningen 

1. Val av två justerare justeringsmän, att jämte ordföranden justera mötets protokoll, 
samt att även vid behov vara rösträknare. 

16.Val av: 
a) Ordförande för två år 

b) Övriga styrelseledamöter för två år 

c) Ersättare för  ett år 

d) Revisorer för  ett år Auktoriserad revisor och ersättare för ett år 

e) Revisorsersättare för ett år Förtroendevald revisor på ett år 

f) Valberedning, två till tre personer för ett år 

Sammankallande i valberedning utses 

Protokoll ska justeras så snart som möjligt och förvaras inom styrelsen i nummerföljd. inom 14 
dagar, och publiceras på hemsidan och förvaras av styrelsen. 

 

§ 12 Kallelse 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma ska ske 
via annonsering på hemsida och genom personlig kallelse per brev eller e-post, per post, 
eller på det sätt som enskild medlem samtyckt till  tidigast sex veckor före stämman och 
senast två veckor före. 

§ 14 Revision 
Revisionsberättelse ska vara klar senast tre fem veckor före föreningsstämma. 
 

§ 15 Stadgeändring 
Beslut om ändring av stadgarna fattas på ordinarie föreningsstämma. Det är giltigt om det har 
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. om inte annat följer av 7 kap 35 § lagen (1987: 
667) om ekonomiska föreningar. 
 

§ 17 Övrigt 
I allt som inte nedtecknats i dessa stadgar gäller lagen (1987 :66 7) om ekonomiska föreningar. 
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- Färdigställande av vattenkälla 
 
Styrelsen föreslår föreningen att göra en ytterligare investering för att färdigställa 
vattenkällan vid Slättvägen, till en budgeterad kostnad av 350.000 kr. 
För finansiering föreslår styrelsen en extra utdebitering om 1000kr per fastighet med 
betalningsdag 30 juni 2022. 
 
Bakgrund till förslaget 
Vid årsmötet den 16 maj 2020 beslutade föreningen, efter många år av brist på dricksvatten,  
att det var nödvändigt att etablera nya vattenkällor. 
Två källor borrades varav den ena gav en större mängd och anslöts till systemet. Av 
ekonomiska skäl valde styrelsen då att inte ansluta även den andra. Nu kvarstår alltså den 
andra källan och styrelsen ser att det är mycket värdefullt för föreningen att göra även den 
sista anslutningen. 
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7. UTFALL 2021 
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8. FÖRSLAG TILL BUDGET 2022  
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9. MOTIONER 
 

Inga motioner har inkommit till styrelsen. 


