
PROTOKOLL ÅRSMÖTE VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING 20180315 

 

1. Årsmötets öppnande 

Årsmötet öppnades av ordförande Börje Larsson. 

 

2. Val av mötesfunktionärer 

a. Ordförande 

Beslut: Uno Jakobsson valdes som ordförande för mötet.  

b. Sekreterare 

Beslut: Fredrik Zetterberg valdes som sekreterare 

c. Två justerare tillika rösträknare 

Beslut: Kim Ivarsson och Agneta Spets valdes som justerare tillika rösträknare.  

 

3. Upprop och förteckning av närvarande medlemmar och ombud 

Beslut: 38 fysiskt närvarande medlemmar och 4 genom fullmakt. Totalt 42 röster. 

  

4. Godkännande av röstlängd 

Beslut: Röstlängden godkändes. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Beslut: Dagordningen godkändes.  

 

6. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Beslut: Stämman ansåg mötet behörigen utlyst.  

 

7. Föreningens verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 

Beslut: Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelse och bokslut. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Balans- och 

resultaträkning fastställdes.  

 

8. Revisorernas berättelse avseende 2017 

Beslut: Auktoriserad revisors samt verksamhetsrevisors revisionsberättelse föredrogs 

av mötesordförande. Dessa lades därefter till handlingarna.  

   

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet avseende 2017 

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet avseende 2017. 

 

10. Behandling av inkomna motioner 2017 

a. Motion 1. Städning vid Ålbadet och rensa gräs. 

Beslut: Motionen bifalles. 

b. Motion 2. Högre arvode för styrelsen 

Beslut: Stämman beslutar att behandla motionen under punkt 15. 

c. Motion 3. Allmänna städdagar inkl. avgift för de som ej deltar. 

Beslut: Stämman beslutar att avslå motionen.  

d. Motion 4. Ny brygga vid udden i Kroksjön. 

Beslut: Motionen bifalles.  

e. Motion 5. Farthinder Björnklostigen/Jakthornstigen 

Beslut: Motionen avslås. 



f. Motion 6. Skrivelse till kommunen/Transportstyrelsen angående Förbifart 

Hemmesta. 

Beslut: Motionen avslås.  

 

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 

Beslut: Verksamhetsplan samt budget för 2018 föredrogs av föreningsordföranden 

och godkändes av stämman. 

 

12. Fastställande av medlemsavgift 2018 

Beslut: Medlemsavgiften fastställdes till 2850 kronor per helår och fastighet. 

 

13. Fastställande av debiteringslängd 

Beslut: Debiteringslängden fastställdes. 

 

14. Fastställande av senaste betalningsdag för medlemsavgiften 2018 

Beslut: Sista betalningsdag beslutas vara 31 maj. Stämman beslutar att en påminnelse 

ska skickas ut, därefter ska ärendet överlämnas till Kronofogdemyndigheten. 

  

 

15. Val till styrelsen 

Beslut: Styrelsen fastställs till fyra (4) ledamöter samt två (2) suppleanter.  

a. Ordinarie ledamöter nyval/omval 2 år 

Beslut: Omval Ingrid Littke Lundberg på 2 år.  

b. Suppleanter nyval/omval 1 år 

Beslut: Omval Jessica Graarud 1 år, nyval Lars-Åke Nilsson 1 år.  

c. Arvode för 2018 

Beslut: Arvoden fastställs enligt valberedningens förslag, dvs oförändrade arvoden 

jämfört med 2017.  

 

16. Val av revisorer, 1 år 

a. Auktoriserad revisor för 2018 

Beslut: Som auktoriserad revisor väljs Eva Yng på BDO 

b. Verksamhetsrevisor för 2018 

Beslut: Som verksamhetsrevisor väljs Annika Korsner. 

c. Verksamhetsrevisorssuppleant för 2018 

Beslut: Som verksamhetsrevisorssuppleant väljs Christina Nilsson. 

 

17. Val av valberedning, 1 år 

Beslut: Till valberedning väljs Bo Bladholm och Bengt Franzén.  

 

18. Bestämmande av tid och plats för justering av årsmötesprotokoll samt protokollets 

tillgänglighetshållande 

Beslut: Justering sker enligt överenskommelse. Protokollet kommer att finnas 

tillgängligt på föreningens hemsida inom 14 dagar från årsmötet samt i original 

hemma hos föreningens ordförande på Forellstigen 12.  

 

19. Övriga frågor 



a. Motion inom för sent till förra årets årsmöte, gällande belysning på gångstig. 

Stämman gör ett medskick till styrelsen att fundera över belysningen i området och 

möjligen publicera tidigare utredningar på hemsidan.  

b. Uppdatering hemsidan. Supportavtal kommer att tecknas kring hemsidan så att den 

fungerar och uppdateras.  

c. Utskick via mail av årsmöteshandlingar med mera. Tyvärr inte möjligt då register 

över mailadresser till medlemmar i vägföreningen saknas.  

 

20. Mötets avslutande 

Beslut: Mötesordföranden avslutar mötet.  

 

 

 

Ordförande    Vid protokollet 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Uno Jakobsson   Fredrik Zetterberg 

 

 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

 

________________________  _________________________ 

Kim Ivarsson   Agneta Spets 


