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Kallelse till föreningsstämma 

för verksamhetsår 2020–2021 
 

Datum söndag den 29 augusti 2021 

Tid 13.15  

Plats Dansbanan, Rindöbaden 

 

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 medlemmar 

8 Verksamhetsberättelsen 

9 Revisorernas berättelse 

10 Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen 

11 Motioner 

12 Vägunderhåll 

13 Beslut om ersättning till styrelse, 

revisorer och valberedning 

14 Beslut om uttaxering för det 

kommande verksamhetsåret  

15 Beslut om utgifts- och 

inkomststat (budget) för det 

kommande verksamhetsåret 

16 Val av ordförande, 2 ordinarie 

ledamöter (2 år) och ett 

fyllnadsval (1 år) samt fyra 

suppleanter (1 år) till styrelsen. 

Val av en revisor (2 år) och en 

revisorssuppleant (1 år) 

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. Endast en person per 

fastighet bör närvara pga covid-19. 

Separat debiteringslängd finns 

tillgänglig hos sekreteraren fram till 

stämman och i möteslokalen från en 

timme före stämman. 

 
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  

 

Föreningens e-post-adress är 

vagforeningen.amv@gmail.com  

Förslag för verksamhetsåret 

2021–2022 

 p13 Ersättning till funktionärer 
Funktion Nuvarande 

arvode kr 

Förslag 

arvode kr 

Ordförande 5 500 oförändrat 

Vägfogde 5 500 oförändrat 

Kassör 5 500 oförändrat 

Sekreterare 5 500 oförändrat 

Ledamot 2 000 oförändrat 

Revisorer    900+900 oförändrat 

Sammanträdes-

ersättning för ordi-

narie/suppleant 

per möte o 

deltagare: 

500 

oförändrat 

Valberedning 900+900 oförändrat 

  

  p 14 Uttaxering              
Utnyttjandegrad av 

fastighet 

Senaste 

debitering 

Förslag 

debitering 

Permanentboende 1 915 oförändrat 

Fritidsboende 75 % 1 437 oförändrat 

Obebyggd     10 %    192 oförändrat  

 p 11 Motioner 

Inga motioner har inkommit.  

http://www.annedal-mjoldammen.se/
mailto:vagforeningen.amv@gmail.com
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Verksamhetsberättelse för 

1 juli 2020 - 30 juni 2021 

Under året har följande funktionärer 

verkat: 

 

Befattning  Namn Adress Vald till 

Styrelse 
Ordförande Tomas 

Andrén 

Harpalts- 

vägen 3 

2021 

Vägfogde, 

v ordf. 

Fredrik 

Bennich 
Annedals-

vägen 18 

2021 

Kassör David 

Nilsson 

Annedals-

vägen 13 

2021 

Sekreterare  Agneta 

Isacsson 

Annedals- 

vägen 26 

2022 

Ledamot Christopher 

Day 

Mjöldamms 

vägen 20 
2022 

Suppleant Linus 

Adolfsson  

Rådjurs-

slingan 18 

2021 

Suppleant C-M 

Rösbäck  

Räv- 

slingan 6 

2021 

Suppleant Ola Nilsson 

Davide 

Rådjurs-

slingan 20 

2021 

Suppleant Jimmy 

Afshar 

Annedals- 

vägen 27 

2021 

Revisorer 
Revisor  Åsa 

Hjalmarson 

Räv- 

slingan 16 

2022 

Revisor Michaela 

Mattisson 

Rådjurs-

slingan 12 

2021 

Revisors-

suppleant 

Ewa 

Kullman 

Bergström 

Rådjurs-

slingan 14 

2021 

Valberedning 
Ledamot Jan-Olof 

Schill 

Rådjurs-

slingan 6 

2021 

Ledamot Anders 

Stenberg 

Annedals-

vägen 44 

2021 

 

 

Föreningsstämma  

Hölls 30 augusti 2020 med 13 medlemmar. 
 

Ekonomi 
 

Förslag till årets resultat - och 

balansräkning samt till budget för det 

kommande året finns på hemsidan och på 

föreningens anslagstavlor. 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet 

Styrelsen har under året genomfört ett 

konstituerande möte och fyra andra 

protokollförda sammanträden, haft 

löpande kontakter via telefon/e-post och 

hållit hemsidan uppdaterad för allas 

information.  

 

Vägunderhåll 

Styrelsen har under det gångna 

verksamhetsåret försökt att verka utan att 

stagnera i arbetet trots pandemins 

begränsningar. Möten med E.ons 

arbetsgrupp har genomförts gällande den 

kommande el dragningen i området. E.on 

har valt att genomföra sitt arbete i etapper 

och man kommer börja i området 

Harvägen-Annedal, för att kunna koppla 

ihop redan utplacerade stationer.  

Vi har haft en förhållandevis normal vinter, 

men en stor kostnad blev sand till våra 

lådor.  

Det har genomförts godkända transporter 

in i området i enlighet med utgivna 

tillstånd. Vid väginspektioner har dock 

skador detekterats som endast kan ha 

uppstått av närvaro av tunga transporter. 

Under våren utfördes sandsopning. 

Kvarvarande potthål kommer att åtgärdas 

under hösten. Föreningens dikes- och 

dräneringssystem har vid två tillfällen 

maxbelastats med resultat att systemet 

inte kunnat svälja vattenmängderna och 

då påverkat flera omkringliggande 

fastigheter. Styrelsen har börjat planera för 

arbetet med en uppdatering av 

dikessystemet.  

 

 

Styrelsen 


