Annedal-Mjöldammens vägförening

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i
Annedal-Mjöldammens vägförening
2019-08-25
Tid: 1315–1430
Plats: Triton, Rindö Hamn

1. Stämmans öppnande: Stämman öppnades av ordförande Tomas Andrén.
Närvarande enligt närvarolista var 16 medlemmar.
2. Stämmans behöriga utlysande: Stämman beslutade att mötet var behörigt
utlyst.
3. Fastställande av dagordning: Stämman godkände dagordningen.
4. Val av ordförande för stämman: Tomas Andrén valdes till mötesordförande.
5. Val av sekreterare för stämman: Agneta Isaksson valdes till sekreterare.
6. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare: Till justeringsmän
och rösträknare valdes Fredrik Bennich och Ola Nilsson Davide.
7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:
Protokollet, justerat, skall finnas tillgängligt hos sekreteraren senast den 8 sep.
Protokollet kommer också att sättas upp på anslagstavlorna och läggas ut på
föreningens hemsida: www.annedal-mjoldammen.se
8. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018–2019:
Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det
gångna verksamhetsåret. Följdes av en frågestund.
9. Revisorernas berättelse: Revision har genomförts enligt god revisionssed.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018/2019.
11. Motioner: Inga motioner hade inkommit.
12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2019–2020
Styrelsen informerade om att
 Eons nedgrävning av elkablarna kommer att ske senare än planerat pga
ökade kostnader till följd av sprängningar mm
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Svensson kommer att fortsatt snöröja vägarna. Alla är nöjda med hans
insatser
Ytskicket kommer att hålla i ca 5 år
Tunga fordon ska inte belasta vägarna då det är höga
temperaturer/högsommarvärme
Hundar bör inte rastas där vägarna ”blöder”

13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret
2019–2020:
Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt följande










Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vägfogde
Ledamot
Revisorer, vardera
Sammanträdesersättning, ledamot
Sammanträdesersättning, suppleant
som deltar på eget initiativ
Medlem i valberedningen

5500 kr
5500 kr
5500 kr
5500 kr
2000 kr
900 kr
500 kr
500 kr
900 kr

14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2019–2020:
Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:
– permanentbostad
– fritidsbostad
– obebyggd tomt

1 915 kr
1 437 kr
192 kr

Senaste betalningsdag till föreningens bankgiro 5568–7636 är 2019-09-30.
OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen.
En faktura med angivet bankgironummer kommer att sändas ut till samtliga
fastighetsägare för inbetalning av den beslutade årsavgiften.
Fortsättningsvis kommer påminnelseavgift tas ut för faktura som inte betalats i
tid. Om fakturan inte betalas efter påminnelse lämnas den vidare till
Kronofogden.
15. Beslut om budget för verksamhetsåret 2019–2020
Kassören redovisade viktiga delar av utskickad budget. Stämman godkände
förslaget.
16. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2019–2020
Valberedningen föreslog följande personer till omval/nyval:
1.




Ordinarie ledamöter (två år)
Tomas Andren
Fredrik Bennich
David Nilsson

omval
omval
omval
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Suppleanter (ett år)
Carl-Magnus Rösbäck
Ola Nilsson Davide
Jimmy Afshar
Linus Adolfsson

3.

4.


Revisor (två år)
Åsa Hjalmarsson
Revisorssuppleant (ett år)
Ewa Kullman Bergström

omval
omval
omval
omval

omval
omval

Stämman beslutade enligt ovanstående förslag.
17. Val av valberedning till föreningsstämman 2020
Föreningsstämman beslutade att till valberedning inför föreningsstämman
2020 utse:
 Anders Stenberg (Annedal), ordförande
 Jan-Olof Schill (Mjöldammen)
18. Övriga frågor
 En medlem undrade hur ”dåliga” träd ska omhändertas, bl a på
allmänningen. Styrelsen meddelade att det är viktigt att medlemmarna
informerar styrelsen/vägfogden så att problemen kan åtgärdas.
19. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Rindö Vaxholm
2019-09-08

……………..............................
Agneta Isaksson
Sekreterare

…………………………………
Tomas Andrén
Mötesordförande

Justeras:
….………................................
Fredrik Bennich

……………...............................
Ola Nilsson Davide
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