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Kallelse till föreningsstämma 
för verksamhetsår 2012-2013 
 

Datum söndag den 18 augusti 2013 

Tid 13.15  

Plats Mjöldammens samlingsplats 

 
 

Förslag till dagordning 
 

1 Stämmans öppnande 
2 Stämmans behöriga utlysande 
3 Fastställande av dagordning 
4 Val av ordförande för stämman 
5 Val av sekreterare för stämman 
6 Val av två justeringsmän, tillika 

rösträknare 
7 Meddelande om tid och plats för 

protokollsjustering samt 
tillgänglighet för medlemmarna  

8 Verksamhetsberättelsen 
9 Revisorernas berättelse 
10 Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen 
11 Motioner 
12 Vägunderhåll 
13 Beslut om ersättning till styrelsen 

och revisorerna 
14 Beslut om uttaxering för det 

kommande verksamhetsåret  
15 Beslut om utgifts- och inkomststat 

för det kommande verksamhetsåret 
16 Val av ordförande och en 

ordinarie ledamot (2 år) samt två-
tre suppleanter (1år) till styrelsen, 
en ordinarie revisor (2år) och en 
revisorssuppleant (1år) 

17 Val av valberedning till nästa 
föreningsstämma 

18 Övriga frågor 
19 Mötet avslutas 

 
OBS! Ombud skall medföra fullmakt 
underskriven av fullmaktsgivaren. Ombud 
får bara representera en annan medlem. 

Separat debiteringslängd finns tillgänglig 
hos sekreteraren fram till stämman och i 
möteslokalen från en timme före stämman. 
 

 

 

 

 

 

OBS! 
Besök vår egen hemsida, där hittar du t.ex. 

historik, fakta om föreningen och 

information om det som är på gång: 

www.annedal-mjoldammen.se  

 

  
 

Förslag för verksamhetsåret 
2013-2014 

Ersättning till styrelse och revisorer 
Funktion Nuvarande 

arvode 
Förslag 
arvode 

Ordförande 3 500 oförändrat 

Vägfogde 3 500 oförändrat 

Kassör 3 500 oförändrat 

Sekreterare 3 500 oförändrat 

Ledamot 1 000 oförändrat 

Revisorer    750+750 oförändrat 

Sammanträdes-
ersättning för 
ordinarie/suppleant 

per möte och 
deltagare: 
500/250 kr 

oförändrat 
 

  

 
Uttaxering              
Utnyttjandegrad av 
fastighet 

Senaste 
debitering 

Förslag 
debitering 

Permanentboende 1915 oförändrat 

Fritidsboende (75 %) 1437 oförändrat 
Obebyggd      (10 %) 192 oförändrat  

 

Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

http://www.annedal-mjoldammen.se/
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Fortsättning ”Kallelse till Föreningsstämma” 
 

Verksamhetsberättelse för 

1 juli 2012 - 30 juni 2013 

Under året har följande funktionärer verkat: 
 

Befattning  Namn Adress Vald 
till 

Styrelse 
Ordförande Tomas 

Andrén 
Harpalts- 
vägen 3 

2013 

Vägfogde, V 
ordförande 

Jan-Olof 
Schill 

Rådjurs-
slingan 6 

2014 

Kassör Sonja 
Johansson 

Rådjurs-
slingan 6 

2013 

Sekreterare Hans 
Levin              

Harpalts- 
vägen 2 

2014 

Ledamot Agneta 
Isacsson 

Kadettgatan 5 
Stockholm 

2014 

Suppleant Michael 
Moberg  

Harpalts- 
vägen 37 

2013 

Suppleant Anders 
Joninger  

Rävslingan 5 2013 

Revisorer 
Revisor  Åsa 

Hjalmarson 
Rävslingan 16 2013 

Revisor Michaela 
Mattisson 

Rådjurs-
slingan 18 

2014 

Revisors-
suppleant 

Ewa 
Kullman 
Bergström 

Rådjurs-
slingan 14 

2013 

Valberedning 
Ledamot Maria 

Jansson 
Rävslingan 4 2013 

Ledamot Michaela 
Mattisson  

Rådjurs-
slingan 18 

2013 

Ledamot Gunilla 
Andrén 

Harpalts- 
vägen 3 

2013 

 

 

Föreningsstämma  

Hölls den 26 augusti 2012 och besöktes av 13 
personer, representerande 12 fastigheter.  
 
 

Ekonomi 
 

Årets resultaträkning samt balansräkning med 
jämförelse mot föregående år redovisas i bilaga. 
 

 

 

 

Verksamhet 

Styrelsen har under året genomfört ett 
konstituerande möte och fem protokollförda 
sammanträden, haft frekventa löpande 
kontakter via telefon/e-post och löpande hållit 
hemsidan uppdaterad för allas information.  

 
Vägunderhåll 

Hösten 2012 upphandlades de beslutade 
beläggnings- och förstärkningsarbetena på 
rundslingan Annedalsvägen - Harpaltsvägen – 
Mjöldammsvägen. Därefter genomfördes de 
upprustningsarbeten av vägslingan, som 
krävdes, innan beläggningsarbetet skulle 
kunna utföras: 

 Uppgrävning av rötter och stenar i 
vägbanans mitt 

 Byte av trasiga vägtrummor 

 Renovering av igenväxta diken 

 Nedläggning av dräneringsrör i djupa 
diket längs Annedalsvägen  

 Igenläggning av samma dike med 
stenmaterial till ett djup på ca 0,5m. 

 Breddning av Annedalsvägens infart, 
för att möjliggöra möte av personbilar 

 Nedhyvling av förhöjda vägkanter för 
att möjliggöra breddning av vägarna 

 Nedläggning av nya trummor 

 Slyröjning där behov fanns längs hela 
vägnätet 

 Dessutom förbättrades avrinningen på 
Rävslingan genom dikning och byte av 
trasig vägtrumma 

Förstärknings- och beläggningsarbetet 
utfördes till stor belåtenhet i månadsskiftet 
juni/juli. 
Vintern var exceptionellt snörik och med långa 
perioder med minusgrader. Det föranledde 
många plogningar men p.g.a den stabila kylan 
inte så många sandningar. Genom den 
långvariga kylan var vägbanan trots den 
utslitna beläggningen ganska bra under 
vintern. 
Vinterväghållningen synes ha fungerat 
tillfredsställande men under tjällossningen var 
vägarna tidvis i ett bedrövligt skick. Detta 
räknar vi nu med skall vara avhjälpt för många 
år framåt genom den nya beläggningen. 

 

Styrelsen 


