Protokoll fört vid Västra Ingarö vägförenings årsstämma
14 juni 2012 i matsalen i Brunns skola

1 Närvarolista upprättades över närvarande deltagare och totalt var 12
fastighetsägare närvarande
2 Till ordförande för mötet valdes Nils-Erik Särnbrink
3 Till sekreterare för mötet valdes Ann-Kristin Särnbrink
4 Till justeringsmän för detta protokoll valdes Per Blomberg och Åse Lunde
5 Årsstämman ansågs vara behörigen utlyst. Kallelsen har gått ut per post till
medlemmarna.
6 Verksamhetsberättelse och framställan från styrelsen har funnits till förfogande
på föreningens hemsida www.vivf.se och i papperskopia hos ordföranden.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.
7 Revisionsberättelsen lästes av Hans Rutberg
8 Årsstämman fastställde resultat och balansräkningen
9 Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för bokföringsåret 2011-2012.
10 Styrelsens framställan om ändring av stadgarna §15 godkändes av mötet.
Därmed har ändringen fastslagits av två på varandra följande årsmöten och
stadgarna är ändrade till ” §15 Motioner

Motion, som skall behandlas på

ordinarie stämma, skall vara styrelsen till handa senast under april månad.”
11 Fastsällande av arvode till styrelse och revisorer. Årsstämman godkände
styrelsens förslag om ett oförändrat arvode till styrelsen av 20 000 kr.
Revisorernas arvode beslöts oförändrat till 1000 kr.
12 Styrelsens budgetförslag för 2012-2013 på 600.000:- godkändes av
årsstämman. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till oförändrad
utdebitering för verksamhetsåret 2012-2013.

13 Val av ordförande och styrelseledamöter
Till ordförande valdes Göran Näsman
Till ledamot i 2 år valdes Christoffer Lindqvist, nyval
Till ledamot i 2 år omvaldes Per Ruthström
Ledamöter som kvarstår 1 år är Lars Gustavsson och Ann-Kristin Särnbrink

14 Val av suppleanter till styrelsen Till suppleanter på 1 år omvaldes Christina
Nordström och Åse Lunde, nyval
15 Val av revisorer Till revisor på 2 år valdes Hans Rutberg, omval och till revisor
fyllnadsval på 1år valdes Ulla Pohjonen
16 Val av revisorssuppleanter Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Ronney
Edstroem, omval, och Björn Berglund, omval
17 Val av valberedning Till valberedning omvaldes Affi Stork och Börje
Johansson. Sammankallande är Affi Stork.
18 Protokollsjustering Protokollet justeras under vecka 26 och anslås på
föreningens hemsida och finns i papperskopia hos ordföranden och
sekreteraren.
19 Övriga frågor Styrelsens budget godkändes liksom förslaget till arbetsplan.
Henriksdalsgärdets högra sida – fylla igen nedkörd kant ca 80 meter 2 meter
brett
Rotbacken, Trollbergsbackens krön vid sprängstensförrådet, tjälskadat, grävs
ut och fylls på, fylla igen en feldoserad kurva.
Sprängning vänster sida Färjeholmen, ca 80 meter beroende vad som
kommer fram vid avtäckning.

Hans Rutberg tog upp frågan om Vattenfalls beläggningar. Veckan efter
årsmötet skulle Göran Näsman ha en träff med representanter för Vattenfall
för att få dem att åtgärda sina dåliga arbetenClaes-Göran Klingström tog upp en fråga om fd Dalstigen där vägen blivit
dålig. Göran Näsman kommer att se till arbetet efter årsmötet.
Göran Qvarnström avtackades för sin långa tid i styrelsen och för allt arbete
som han lagt ner under 23 år
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