Annedal-Mjöldammens vägförening

Protokoll från ordinarie föreningsstämma
Annedal-Mjöldammens vägförening 2020-08-30
Tid: 1315–1410 Plats: Dansbanan, Rindöbaden

1. Stämmans öppnande: Stämman öppnades av styrelseordförande Tomas
Andrén. Närvarande enligt närvarolista var 13 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 Milenco Lalic och Ronny WIdman.
7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:
Protokollet, justerat, skall anslås på anslagstavlorna senast den 12 sep.
Protokollet kommer också att läggas ut på föreningens hemsida: www.annedalmjoldammen.se
8. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019–2020:
Ordföranden och vägfogden presenterade verksamhetsberättelsen för det gångna
året. Följdes av en frågestund.
9. Revisorernas berättelse: Revision har genomförts enligt god revisionssed.
Berättelsen lästes upp.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019/2020.
11. Motioner: Inga motioner hade inkommit.

1

Annedal-Mjöldammens vägförening

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2019–2020: Styrelsen informerade om
 problem med sönderkörda vägar pga tunga fordon. Dessa måste anmälas.
Mailadress finns på hemsidan
 Ingen snöröjning 2019-2020
 Pga coronan har mindre aktivitet förevarit under våren-sommaren
13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorerna för 2020–2021:
Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrade arvoden enligt följande
 Ordförande
5500 kr
 Sekreterare
5500 kr
 Kassör
5500 kr
 Vägfogde
5500 kr
 Ledamot
2000 kr
 Revisorer, vardera
900 kr
 Sammanträdesersättning, ledamot
500 kr
 Sammanträdesersättning, suppleant
500 kr
 Medlem i valberedningen
900 kr
14. Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2020–2021:
Stämman biföll styrelsens förslag om oförändrad uttaxering enligt följande:
– permanentbostad
– fritidsbostad
– obebyggd tomt

1 915 kr (100)
1 437 kr (75)
192 kr (10)

15. Beslut om budget för verksamhetsåret 2020–2021:
Ekonomin i balans enligt kassör David Nilsson som redovisade viktiga delar av
utskickad budget. Stämman godkände förslaget.
Meddelades att under kommande/innevarande period kommer bl a flera
vägskador att lagas. Vidare planeras dikesröjning av inhyrd firma.

16. Val av funktionärer för verksamhetsåret 2020–2021:
Valberedningen föreslog följande personer till omval/nyval:



Ordinarie ledamöter (två år)
Agneta Isaksson
Christoffer Day

omval
omval






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

omval
omval
omval
omval
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Revisor (två år)
 Åsa Hjalmarsson

omval

Revisorssuppleant (ett år)
 Ewa Kullman Bergström

omval

Stämman beslutade enligt ovanstående förslag.
17. Val av valberedning till föreningsstämman 2020:
Föreningsstämman beslutade att till valberedning inför föreningsstämman 2021
utse Anders Stenberg (Annedal), ordförande och Jan-Olof Schill (Mjöldammen).
18. Övriga frågor:
 . 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.

Antecknade:

Justeras:

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

…………………………………….
Tomas Andrén, mötesordförande

Justeringsmän:

….………..................................
Milenko Lalic

……………...............................
Ronny Wiman
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