PROTOKOLL
Årsmöte i Vägföreningen Eklången – Stålråd D275 Vägsamfällighet 2017-04-22 kl 15.00.
Protokoll

§1-§17

22 Medlemmar deltog i mötet.

§1

Mötets öppnande.
Ordförande Anders Filling förklarade mötet öppnat..

§2

Mötets utlysande. Godkändes.

§3

Dagordning för mötet. Godkändes.

§4

Val av mötets ordförande. Anders Filling valdes.

§5

Val av mötets sekreterare. Carina Lundstedt valdes.

§6

Val av Justeringsmän, tillika rösträknare för mötet.
Gunlög Hallberg och Per Calmered utsågs.

§7

-

§8

Styrelsens Årsredovisning och Revisionsberättelse
Gunilla Björklund läste upp Årsberättelsen.
Det återstår att byta en vägtrumma. Anders har pratat med Lars Nilsson som skall
göra jobbet.( enl budget 2016)
Björn Hallberg läste upp revisionsberättelsen och påpekade att det saknades pengar
I budgeten för 2017.
Föreslog ansvarsfrihet åt styrelsen.

§9

Styrelsens ansvarsfrihet för 2016. Beviljades.

§10

Beslut om budget och kommande verksamhet.
Budgeten godkänndes . Det beslutades om en extra utdebitering i höst pga att budgeten
saknar 30000kr och utskicket av avgifterna gjordes innan årsmötet.
Det beslutades även att pengarna som fonderas varje år med 20000kr skall i bokföringen
öronmärkas, Gunilla kollar hur man gör på bästa sätt.

§11

Val av Styrelse 2017.
Anders Filling omval 2år
Gunilla Björklund omval 2år
I övrigt Carina Lundstedt 1 år kvar

§12

Val av suppleanter 2016.
Robert Karlsson Suppleant 1 år
Ann-Sofie Hallberg Suppleant 1 år

§13

Val av Revisorer och Revisorsuppleant.
Kaj Malmberg Revisor
Tommy Lind Revisor
Björn Hallberg Revisorsuppleant

§14

Val av Valberedning 2016.
Björn Hallberg sammankallande.
Fred Hallberg.

§15

Framställningar av styrelsen eller motioner från medlemmar.
- Hur skall vägavgiften tas ut i framtiden?.
Det var diskussioner om detta och det slutade med att alla på mötet var överens att,
en övergång till andelstal inte är rimligt och stämman beslutade om att fasta
avgifter fortsättningsvis debiteras . Man pratade om att ev debitera i tre steg 100%, 66%
och 33%.
Stämman beslutade även att när någon bygger eller river ett hus så debiteras en extra
avgift för onormalt slitaget.

§16

Övriga frågor.
Skötseln av den sista vägbiten som ligger i en annan förening?

§17

Mötets Avslutande.
Vi tackar Anne och David i Björkgläntan 1 för att vi fick ha mötet i deras lokal.

