
               Protokoll fört vid Västra Ingarö vägförenings årsstämma

                             7 juni 2018 i Ingarö föreningsgård

1 Närvarolista upprättades över närvarande deltagare och totalt var 11  

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 Bo 

Larsson

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 hade lämnats av revisorn Ulla Pohjonen och 

godkändes av årsmötet    

8 Årsstämman fastställde resultatet och balansräkningen

9 Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för bokföringsåret 2017-2018

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 

beslutades till 2000 kr.

11 Styrelsens budgetförslag för 2018-2019 med en total utdebitering på 

600.000 kronor godkändes av årsstämman. Andelstalen fastställs till 161,81 

kronor. Föreningen har 3708 andelar. Hela budgetförslaget finns att läsa på 

föreningens hemsida. 

12 Föreningens underhålls- och förnyelsefond. Årsmötet beslutade att 

200.000 kronor skulle avsättas till underhålls- och förnyelsefonden.

13  Val av ordförande och styrelseledamöter 
Till  ordförande  på 2 år omvaldes  Göran Näsman

Till ledamot  på  2 år omvaldes Christoffer Lindquist



Till ledamot på 2 år valdes Markus Lindblad

Kvarstår ytterligare 1 år gör:

Ann-Kristin Särnbrink, ledamot

Lars Gustavsson, ledamot

14 Val av suppleanter till styrelsen.   Till suppleanter  på 1 år valdes Claes 

Malmberg och Torbjörn Björk.

15  Val av revisorer  Till revisor  på  2 år omvaldes Ulla Pohjonen . Mats 

Igelmark är vald på ytterligare 1 år som revisor.

16  Val av revisorssuppleanter  Till revisorssuppleant utsågs Britt Wissing.

17 Val av valberedning  Till valberedning utsågs Ulla Sundberg och Bo 

Larsson. Ulla Sundberg är sammankallande.  

18  Protokollsjustering  Protokollet  justeras vecka 26, anslås på föreningens 

hemsida och finns i papperskopia hos ordföranden.

19  Övriga frågor  Fanns inga övriga frågor. 

20  Mötet avslutades

Vid protokollet

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

Sekreterare                                                           Mötesordförande

Justeras


