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Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2022-08-28 
Annedal-Mjöldammens vägförening  

Plats: Dansbanan, Rindöbaden  

1. Stämmans öppnande:  

Stämman öppnades av styrelseordförande 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:  

Kenneth Menning valdes till sekreterare.  

6. Val av justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare:  

Till justeringsmän och rösträknare valdes Harriet Woelms och Katarina 
Davide.  

7. Tid och plats för protokolljustering samt tillgänglighet för medlemmarna:  

Protokollet, justerat, skall anslås på anslagstavlorna senast den 11 sep. 
Protokollet kommer också att läggas ut på föreningens hemsida 
www.annedal-mjoldammen.se      

8. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021–2022:  

Ordföranden meddelade att verksamhetsberättelsen för det gångna året 
är presenterad i kallelsen. Dessutom informerades det om att Trafikverket 
har kontrollerat våra vägar och de är i godkänt skick.  

Inga noterbara frågor togs upp av deltagarna.  
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9. Revisorernas berättelse:  

Berättelsen lästes upp av David Nilsson. Revisorerna har inte funnit anledning 
till anmärkning och tillstyrkte att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen:  

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022.  

11. Motioner:  
Inga motioner hade inkommit.  

12. Vägunderhåll verksamhetsåret 2022–2023:  

På Rävslingan och Mjöldammen behöver diken åtgärdas pga dålig avrinning.  

Den högre uttaxeringen behövs för att kunna göra förbättringar av vägnätet. 
Det kan komma att kosta fem till sex hundra tusen för en ny beläggning.  

Styrelsen uppmanade alla att hjälpa till med att hitta företag som kan rensa 
våra diken till en överkomlig kostnad. Tills vi hittar en entreprenör hoppas vi att 
alla medlemmar som kan rensar diket utanför den egna fastigheten.  

 13. Beslut ersättning till funktionärer och revisorer verksamhetsåret 2022–2023:  

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 per möte  500 kr 
 Medlem i valberedningen    900 kr 
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 14.Beslut om uttaxering för verksamhetsåret 2022–2023:  

Stämman biföll styrelsens förslag om höjning av uttaxering enligt följande:  

 permanentbostad    2518 kr  
 fritidsbostad   1889 kr 
 obebyggd tomt     252 kr  

Senaste betalningsdag till föreningens bankgiro 5568–7636 är 2022-10-31. 
OBS!! Bankgironumret ska alltid användas för inbetalningar till föreningen.  
Faktura med kommer att skickas till samtliga medlemmar. Påminnelseavgift 
tas ut för faktura som inte betalats i tid. Om fakturan inte betalas efter 
påminnelse lämnas den vidare till Kronofogden. 

15.Beslut om utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2022–2023:  

Ekonomin är i balans enligt kassör David Nilsson vid genomgång av resultat- 
och balansräkningen samt budgeten. Stämman godkände förslaget.  

16.Val av funktionärer för verksamhetsåret 2022–2023:  

Valberedningen föreslog följande personer till omval/nyval:  

Ordinarie ledamöter  

 Ola Nilsson Davide    nyval 1 år 
 Åsa Hjalmarsson   nyval 1 år 
 Kenneth Menning  omval 2 år 
 Christopher Day  omval 2 år 

Suppleanter (ett år)  

 Calle Rösbäck   nyval  
 Jimmy Afshar   omval  
 Linus Adolfsson   omval 
 Katarina Davide   omval 

Revisor (2 år) 

 David Nilsson  nyval 

Revisorssuppleant (ett år)  

 Ewa Bergström-Kullman omval 

Stämman beslutade enligt ovanstående förslag.  
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17. Val av valberedning till nästa föreningsstämma:  

Stämman beslutade att till valberedning inför föreningsstämman 2023 utse  

 Sammankallande : Anders Stenberg (Annedal)  
 Jan-Olof Schill (Mjöldammen).  

18. Övriga frågor:  

 Störande besökare : boende på Annedalsvägen 32–34 upplever problem 
med fordon som parkerar och blockerar ut och infart till fastigheterna. De 
efterfrågar parkeringsförbudsskyltar.  Detta är dock en ordningsfråga för 
kommunen och inget som Vägföreningen kan besluta om.  

 Utskick till medlemmar via e-post : för att spara portokostnader behöver 
styrelsen medlemmarnas e-postadress. Alla medlemmar som vill hjälpa till 
uppmanas att mejla sin e-postadress till vagforeningen.amv@gmail.com  

19. Mötets avslutande:  

Ordförandena avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 

Antecknade:    Justeras: 

 

...................................................   ………………………………… 

Kenneth Menning, mötessekreterare  Tomas Andrén, mötesordförande 

 

 

Justeringsmän:  

 

....................................................    …………………………….. 

Harriet Woelms   Katarina Davide 


