
              Protokoll fört vid Västra Ingarö vägförenings årsstämma 

                          10 juni 2014 i matsalen i Brunns skola 

 

1 Närvarolista upprättades över närvarande deltagare och totalt var 

12 fastighetsägare närvarande  

2 Till ordförande för mötet valdes Göran Näsman 

3 Till sekreterare för mötet valdes Ann-Kristin Särnbrink 

4 Till justeringsmän för detta protokoll valdes Mats Kullberg och 

Pär Blomberg  

5 Årsstämman ansågs vara behörigen utlyst. Kallelsen har gått ut 

per post till medlemmarna.  

6 Verksamhetsberättelsen 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 upp och godkändes av årsmötet  

8 Årsstämman fastställde resultatet och balansräkningen 

9 Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för bokföringsåret 

2013-2014 

10  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. 

11 Styrelsens budgetförslag för 2014-2015 med en total 

utdebitering på 1 miljon tvåhundra tusen  ( 1 200 000) kronor 

godkändes av årsstämman.  

Utdebiteringen kommer att ske i två omgångar. Den första 

omgången kommer att ske som vanligt i juli månad och den andra 



omgången kommer att skickas ut i december månad och ska vara 

inbetald senast sista januari 2015.  

Orsaken till den förhöjda avgiften .är att föreningen  behöver göra 

avsättningar för det kommande beläggningsarbetet på vägen. 

12  Val av ordförande och styrelseledamöter  

Till ordförande  på 2 år omvaldes  Göran Näsman  

Till ledamot  på  2 år omvaldes Christoffer Lindqvist 

Till ledamot  på  2 år valdes Christina Nordström 

Ledamöter som kvarstår 1 år är Ann-Kristin  Särnbrink ochLars 
Gustavsson 

13  Val av suppleanter till styrelsen.   Till suppleanter  på 1 år 

valdes Reinhold Hermansson och Åsa Zeinetz och Pär Blomberg.  

14  Val av revisorer  Till revisor på 2 år omvaldes Ulla Pohjonen och 

till revisor  på  1 år omvaldes Per Lagerblad. 

15  Val av revisorssuppleanter   Till revisorssuppleanter  på 1 år 

valdes Ronney Edstroem, omval, och Björn Berglund, omval 

16  Val av valberedning  Till valberedning utsågs Ulla Sundberg och 

hon är tillika sammankallande.. Årsmötet beklagade att man inte 

kunde få fram ytterligare en person till valberedningen. 

17  Protokollsjustering  Protokollet justeras under vecka 26 och 

anslås på föreningens hemsida och finns i papperskopia hos 

ordföranden och sekreteraren. 

18  Övriga frågor   Lars Gustavsson tog upp frågan om sociala 

avgifter på de arvoden som föreningen betalar ut. Ärsstämman  

beslutade att föreningen ska stå för de sociala  avgifterna. 

Lars Gustavsson tog också upp frågan om slitageavgifter på vägen 

för tung trafik vid byggen. Styrelsen fick i uppgift att arbeta med 

frågan och återkomma till årsstämman 2015 med ett förslag. 



19  Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Sekreterare                                                           Mötesordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

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

 


