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1. KALLELSE 

 
Stadgeenlig årsstämma äger rum  

lördagen den 29 maj 2021, Folkets Hus i Gusum kl.10:00 
Avprickning i röstlängd startar kl. 09:30. Blankett för fullmakt bifogas. 
Se även bifogad information om närvaron på årsmötet 2021. 
 

 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 

til lika 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: 

Avgiftshöjning 2022, resultatförstärkning 2021 samt periodiserad fakturering 
av avgifter 

16 Beslut om: 

¶ Vattenavgifter 2021 

¶ Avloppsavgifter 2021  

¶ Extradebitering oktober 2021 
17 Budgetbehandling ς beslut budget 2021 
18 Val av: 

a) Ordinarie styrelseledamöter för två år 
b) Ersättare för ett år 
c) Revisorer för ett år 
d) Revisorssuppleant för ett år 
e) Valberedning 

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 2020 har följande ledamöter ingått i styrelsen: 
 

                      Vald för verksamhetsår: 

Ordförande Leif Boström 2020-2021 
Sekreterare Lena Dahlberg Liljenström 2020-2021 
Fritid Tomas Nilsson 2019-2020 
Fritid                              Mats Sternhag                                2020-2021 
Vatten & Avlopp Roland Johansson 2020 
Skog & Mark Håkan Danielsson 2020-2021 
Skog & Mark Leif Lagerquist 2020-2021 
 
Ersättare Lars Göransson 2020 
Ersättare Niklas Rydell 2020 
 

Övriga funktionärer: 
 

Auktoriserad revisor Stefan Gustafsson 2020 
Internrevisor Bengt Imberg 2020 
Revisorssuppleant Roger Björkholm 2020 
 
Valberedning Kenneth Johansson 2020 
 Roy Olausson 2020 
 Ralph Gelfgren 2020 
   

3.2 Möten 
Årsmötet hölls lördagen den 16 maj 2020, utomhus på vid Tomtkontoret i Ramsdal, där 43 
fastigheter var representerade. Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 10 
protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande mötet. Styrelsen har även haft 
ett flertal arbetsmöten i respektive ansvarsgrupp. 
 

3.3 Medlemmar 
2020-12-31 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.  
 
3.5 Arbetsgrupperna 
 

Allmänt 
 
Styrelsen har under 2020 arbetat med sina arbetsbeskrivningar.  
Styrelsemötena har hållits med kontroll på tiderna på agendan och dess innehåll och någon 
under mötet har till uppgift att säga ifrån vid avvikelse från tid och ämne.  
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Samtliga verktyg för att göra arbetet effektivt har förbättrats. Dessutom har det varit fokus 
på att arbetet sker i ett team där alla måste och får bidra och att mötena skall präglas av en 
god stämning. 
Den gemensamma e-postadressen för styrelsen hanteras av ordförande och sekreterare 
gemensamt. Genom föreningens hemsida uppdaterar säljare/köpare av fastigheterna samt 
även adressändringar och telefon. Särskilt fokus har lagts på mailadresserna som numera 
används vid faktureringen.  De 20 som ännu inte har mailadresser får fakturan hemskickad i 
brev och detsamma gäller för betalningspåminnelser även de ca 20 per tillfälle. 
 
Föreningens bokföring har under 2020 hanterats av Tobias Niva, UCS One Economy 
Norrköping. Här ser vi över hur det skall ske i framtiden eftersom han personligen har ett 
utgående kontrakt 2021-04-30. 
Hela styrelsen har involverats i en 3-årsbudget 2021-23. Det är nödvändigt att föreningen 
försöker se bortom det närmsta året i budgetarbetet eftersom det är stora värden i 
verksamheten och det kräver att vi har upprättat underhållsplaner en 5-10 år framåt för att 
försöka undvika tekniska/ekonomiska överraskningar. 
 
Kontakt har tagits med Söderköpings kommuns Stadsarkitekt och Byggnadsnämnden för att 
dokumentera i detalj vad som är möjligt att göra här i Ramsdal inom de gällande 4 
planområden. De flesta planbestämmelser är från början av 1970 talet men gäller 
fortfarande. En sammanfattning av frågor och svar och därmed möjligheter alternativt 
omöjligt/svårt är i slutfasen för redovisning på hemsidan innan sommaren. 
 
Skog & Mark 

Skog- och Markgruppen (SoM) har efter årsstämman och till nästa stämma bestått av Håkan 
Danielsson och Leif Lagerqvist som ordinarie ledamöter.  
 
Ny skogsbruksplan är beställd. Den tidigare är inte aktuell. Ekonomiska Föreningen är 
certifierad skogsägare. 
I ett naturvårdsavtal i området nere vid Sandfjärden har många askar drabbats av 
askskottssjuka. Efter dialog med skogsvårdsstyrelsens Nina Burgman får vi åtgärda detta 
men utan ekonomiskt stöd av skogsvårdsstyrelsen.  
Under hösten har många ytor slyröjts med kättingröjare. Detta gjordes med hjälp av Herues 
Röjkraft. En yta väster om Slättvägen, ca 3,5ha har manuellt röjts av SoM.  
Barkborreangripna granar har omhändertagits och torra döda träd körs bort. 
Temporära risupplag kommer att nyttjas av SoM. Ordinarie upplag på Hamnvägen till vänster 
i höjd med Lillskogsvägen gäller för övriga. 
Föreningen har under hösten investerat i en skogsmaskin en mindre s.k. ATV med 
griplastarvagn. Tanken är att sköta det mesta av skogsunderhållet i egen regi samt även 
använda den för bortforsling av ris och skogsavfall. Den kommer även till användning för 
planerad förbättring och grusa av alla befintliga gångstigar. Maskinen med bemanning 
kan även hyras in av våra medlemmar för lämpliga uppdrag på den egna tomten.  
 
Samtliga parkbänkar, 17st har renoverats.  
Sandfjärdsbadet har städats och röjts och en grillplats med sittplatser har anordnats vid 
badet.  
Befintliga parkeringsplatser enligt detaljplan kommer att renoveras. Den vid Gropviken i 
höjd med Lillskogsvägen och den vid Sandfjärden mot brygga C. 
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V/A 2020 

V/A-gruppen har under 2020 bestått av Roland Johansson, (Claes Jonsson delvis) 

Vatten 
Vattentillgången under 2020 har varit god, frånsett den torra perioden i juli. 

Ekonomiska Föreningen har levererat vatten utan avbrott kontinuerligt under 3 år. 
Förbrukningen har periodvis under sommar varit extrem hög. 

 
I augusti drabbades Ramsdal av ett åskväder vilket medförde att systemet slogs ut och 
styrsystemet i vattenverket skadades. Försäkringen täcker skadorna. Ett nytt styrsystem för 
samtliga källor har installerats, bestående av ett internt fibernät. 

Detta styrsystem är mindre känsligt för bland annat åska.  
  
Under juni-augusti råder bevattningsförbud, vilket innebär att vattnet endast får användas 
till hushållsändamål. Styrelsen har noterat att detta inte efterlevs till fullo. Därför hoppas vi 
att alla under sommaren 2021, efterlever och respekterar förbudet. 
 
Det har varit årlig tillsyn av vattenverk och därtill hörande anläggningar av 
Söderköpings kommuns miljökontor.  Inga anmärkningar noterades och beröm gavs för 
skötseln av anläggningen. 

  

Under året har tagits 8 vattenprover, alla med tjänligt resultat. Dock under juli så var 
manganvärdet förhöjt, men inte upp till någon risknivå. Värdena ligger åter på normala 
nivåer. Grumlighet (turbiditet) under samma period berodde på låga nivåer i källorna.  

 
Elförbrukningen har under året minskat ytterligare, tack vare våra ombyggnader.  

 
2 nya vattenkällor (Odlet och Slättvägen) har borrats, med gott resultat vad gäller 
vattentillgången.  
Källorna kommer att anslutas till vattenverket under 2021. 
 

Avlopp 
Avloppsanläggningen har haft årlig tillsyn av kommunens miljökontor och inga anmärkningar 
noterades. I samband med tillsynen sker en genomgång av kvalitetssystemet samt dagboken 
med aktuella händelser, som skall redovisas till myndigheten i en årlig rapport. Provtagning 
sker numera åtta gånger per år, efter ett visst schema.. 

Kostnaden för utökade prover samt höjd tillsynsavgift, har under året därför ökat väsentligt.  

 
Samtliga prover som tagits under året har visat på ett godkänt resultat, förutom 
ƪǾŅǾŜƘŀƭǘŜǊƴŀ ǳƴŘŜǊ ŘŜƴ ƪŀƭƭŀ ǇŜǊƛƻŘŜƴ ǎƻƳ ǾŀǊƛǘ ŦǀǊƘǀƧŘŀΦ 5Ŝǘǘŀ ŅǊ έƴƻǊƳŀƭǘέ Řň ǎŀƳǘƭƛƎŀ 
reningsverk har samma problematik, samt förhöjda värden på fosfor, orsaken är att 28 nya 

fastigheter är inkopplade på reningsverket, det tar en period att trimma in verket. 

Efter en kortare period så är värdena godkända. 

 
Under året har ytterligare 22 fastigheter från Djursunda och Strömmen anslutits till 
reningsverket. 
Eftersom 15 fastigheter på Djursunda hade anmärkning på sina avlopp, så var detta en bra 
lösning ur miljösynpunkt, samt att det gynnar Ekonomiska Föreningens ekonomi. 
 
Föreningen har i år haft högre underhållskostnader än normalt, beroende på bland annat 
pumprenovering och reparationer i pumpstationer. 
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Fritid 
Ansvariga för Fritidsgruppen har under 2020 varit Tomas Nilsson och Mats Sternhag. 
 
Planerade mål/aktiviteter för 2020 

1. Iläggning av bryggorna i Sandfjärden och Gropviken 
2. Planera och genomföra Ramsdals Valborgsmässofirande i Gropviken 
3. Planera och genomföra simskolan 
4. Planera och genomföra fotbollsskolan 
5. Planera och genomföra Yoga-träning för vuxna i Ramsdal 
6. Workout-träning under ett antal tillfällen samtidigt som fotbollsskolan lett av medlem 
7. Stödja initiativ att erbjuda gymnastikträning 
8. Hyra in två toaletter, en per bad, under sommarmånaderna 
9. Städning av hyrtoaletter 
10. Undersöka möjligheten att bilda en Idrottsförening i Ramsdal med egen ekonomi som 

arrangerar alla fritidsaktiviteter. 
 
Redovisning: 

1. Iläggning av bryggor, svikt och badflotte genomfört. Smärre reparationer var dock 
nödvändiga. Beslutades även att bryggorna får ligga i under vintern. 

 
2. Valborgsmässofirandet inställt på grund av Coronapandemin. 

 
3. Simskolan genomfördes och hela 17 barn och ungdomar deltog i årets simskola och 

tog simmärken i alla möjliga valörer. Simskolan hölls måndag ς fredag under tre 
veckor. 

 
4. Fotbollsskolan genomfördes traditionsenligt under de 4 juliveckorna. Merparten av 

ledarna var ungdomar. Mellan 16 och 33 barn och ungdomar har medverkat vid varje 
träningstillfälle som varade en och halv timma. Säsongen avslutades med 
fotbollsbrännboll och grillning. 

 
5. Även i år erbjöds Yogaträning för vuxna i Ramsdal. Fyra pass genomfördes under juli 

månad till en kostnad av 50 kronor/pass. Cirka 40 personer deltog. Barn och 
ungdomar medverkade gratis. 

 
6. Medlemmarna genomförde Workout-träning vid fem tillfällen samtidigt som 

fotbollsskolan. Mellan 25 och 35 deltagare/tillfälle 
 

7. Under sommaren har en föreningsmedlem på eget initiativ startat gymnastikträning i 
Ramsdal. Detta har uppmärksammats av styrelsen och personen har fått ersättning för 
ledaruppdraget 

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

 
9. Under 2019 infördes städning av toaletterna vid våra två badplatser. Toaletterna 

städades 2 ggr/vecka. Arbetet utfördes av föreningsmedlem med timersättning. 
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10. Under sommaren fattas beslut om att starta en Fritids- och idrottsförening i Ramsdal 
under namnet FIRa. En interimsstyrelse bildas i avsikt att organisera och registrera 
föreningen. Under arbetes gång fattas beslut av interimsstyrelsen att i ett första skede 
bilda en Fritidssektion kopplad till Ekonomiska föreningen S:t Annas skärgård. 
Sektionen uppdrag är att genomföra fritids- och idrottsaktiviteter på uppdrag av 
Ekonomiska föreningen. Ekonomiska föreningen å sin sida ansvarar för underhåll och 
reparation av alla fasta installationer för genomförandet av aktiviteter som 
fotbollsplan, bryggor etc. etc. Sektionen samverkar med Ekonomiska föreningen kring 
utvecklingen av fritids- och idrottsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Ramsdal. 
Redovisning av arbetet kommer att presenteras på årsstämman. 
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4. ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020 
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5. REVISIONSBERÄTTELSE 
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