Protokoll fört vid Västra Ingarö vägförenings årsstämma
4 juni 2015 i matsalen i Brunns skola

1 Närvarolista upprättades över närvarande deltagare och totalt var
31 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 Nils-Erik Särnbrink
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 av revisorn Ulla Pohjonen och
godkändes av årsmötet

Se notis 1

8 Årsstämman fastställde resultatet och balansräkningen
9 Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för bokföringsåret
2014-2015
10 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer. Årsstämman
godkände styrelsens förslag om ett arvode till styrelsen av 50 000
kr. Föreningen står för kostnaderna för de sociala avgifterna för
styrelsen. Revisorernas arvode beslöts till 999 kr.
11 Styrelsens budgetförslag för 2015-2016 med en total
utdebitering på 800 000 kronor godkändes av årsstämman.
Andelstalen höjs till 229,73 kronor. Hela budgetförslaget finns att
läsa på föreningens hemsida.

12 Styrelsens förslag till transportavgifter vid nybyggnation
godkändes av årsmötet. Det beslutade förslaget finns att läsa på
föreningens hemsida. Transportavgifterna baseras på beviljat
bygglov, som köps från offentligt register 2 ggr per år.

13 Förslag till stadgeändring Stämman beslutade att ändra §12 i
föreningens stadga. Beslutet var enhälligt och blev därmed
omedelbart gällande. Den nya lydelsen är:
§12 Underhålls- och förnyelsefond
Medel skall årligen avsättas till föreningens underhålls-och
förnyelsefond. Beloppet föreslås av sittande styrelse och fastställs
på årsstämman.

14 Förslag till ändring av konton i Riksgälden
Beslutades att de två kontona i Riksgälden skall slås samman till
ett konto.
15 Information om kommande arbeten på vägen Styrelsen
redogjorde för de förarbeten som har gjorts inför omläggningen av
vägen. I september månad kommer beläggningsarbetet att
genomföras och arbetet beräknas ta två dagar. MASAB är
entreprenör för arbetet. Styrelsen kommer i förväg att annonsera
vilka dagar, som arbetet skall genomföras. Det kommer att
annonseras framför allt på föreningens hemsida. Genom de
fonderade medel som föreningen disponerar över så kommer
räkningen för omläggningen av vägen att kunna betalas.

16 Val av ordförande och styrelseledamöter
Till ledamot på 2 år omvaldes Ann-Kristin Särnbrink
Till ledamot på 2 år omvaldes Lars Gustavsson
Kvarstår ytterligare 1 år gör:
Göran Näsman, ordförande
Christoffer Lindqvist, vice ordförande
Christina Nordström, vägfogde
17 Val av suppleanter till styrelsen. Till suppleanter på 1 år
valdes Åsa Zeinetz och Per Bjurholm och Pär Blomberg.
18 Val av revisorer Till revisor på 2 år omvaldes Per Lagerblad.
Ulla Pohjonen kvarstår ytterligare 1 år som revisor.
19 Val av revisorssuppleanter Till revisorssuppleant på 1 år
valdes Ronney Edstroem, omval, och 1 plats är vakant.
20 Val av valberedning Till valberedning utsågs Ulla Sundberg och
Bo Larsson. Ulla Sundberg är sammankallande.
21 Protokollsjustering Protokollet justeras under vecka 25 och
anslås på föreningens hemsida och finns i papperskopia hos
ordföranden och sekreteraren.
22 Övriga frågor Några medlemmar diskuterade vägens
beskaffenhet och ansåg att den varit dålig den senaste tiden.
Orsaken är att delar av vägen har grävts upp och rätats ut och
förberetts för den nya beläggningen. Därför har den tidvis varit i
sämre skick men den kommer att bli betydligt bättre efter
omläggningen.
Notis 1: Revisorn har inte granskat upphandlingar, avtal och
förfrågningsunderlag.
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