Vårdkasens

Vägförening

Protokoll från Årsstämma
Onsdagen den 29 april 2016
Klockan 18:00
Stockbygården

Antal fastigheter: 17 av 140 (inkl. fullmakter)
Antal fullmakter: 0
Antal andelar: 50 av 392 (inkl. fullmakter)

§ 1 Fråga om stämman varit stadgeenligt kallad
Stämman ansågs varit stadgeenligt kallad.

§ 2 Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes. 17 fastigheter var närvarande.

§ 3 Val av ordförande för stämman
Joacim Wängdahl valdes till stämmans ordförande.

§ 4 Val av sekreterare för stämman
Robert Winblad valdes till stämmans sekreterare.

§ 5 Val av två justeringsmän för stämman
Lars Ohlsson och Patrik Fors valdes till justeringsmän för stämman.

§ 6 Styrelsens och revisorernas berättelser
Styrelsens ordförande Joacim Wängdahl och kassören Henrik von Proschek
framförde styrelsens berättelse.
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Hans-Jörgen Nilsson framförde revisorernas berättelse.
Henrik presenterade resultatet för 2015.

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.

§ 8 Framställningar från styrelsen och motioner från
medlemmar
Framställan från Styrelsen angående trädfällning
Bakgrund: Stora delar av våra gemensamma grönområden, och inte minst
områden nära vägarna, har träd i mer eller mindre dåligt skick och som kan
orsaka stora skador om de faller. En större upprensning behövs därför. Då
tomtägareföreningen inte har en egen ekonomi för det och det skulle kosta oss
väldigt mycket att starta upp det föreslår styrelsen att vägföreningen får
finansiera detta.
Förslag: Stämman ger styrelsen i uppdrag att finansiera om
trädfällningsprojektet som föreslås till tomtägareföreningens stämma beslutas
genomföras.
Beslut: Stämman beslutade att styrelsens förslag antas.

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsearvodet kvarstår till ett prisbasbelopp och att de
externa revisorerna debiterar enligt räkning. Internrevisorn arvoderas med 999
kr.

§ 10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget)
samt debiteringslängd
Henrik presenterade styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat.
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till utgift- och inkomststat.
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd.
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§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande
Stämman beslutade att välja styrelse enligt valberedningens förslag. Styrelsen
består av:
Joacim Wängdahl
Henrik von Proschek
Niclas Olovsson
Robert Winblad
Reine Lindholm
Olof Filipsson

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

1 år
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år

Sittande
Omval
Sittande
Omval
Sittande
Omval

Till ordförande valdes Joacim Wängdahl.

§ 12 Val av revisorer
Stämman beslutade att ge PwC förnyat uppdrag som auktoriserad revisor.
Stämman beslutade att välja Hans Nilsson som internrevisor.

§ 13 Fråga om val av valberedning
Stämman beslutade att ge Mårten Hagardson och Lars Ohlson uppdrag att sköta
föreningens valberedning.

§ 14 Övriga frågor (ej av beslutskaraktär)
Styrelsen fick i uppdrag av stämman att exekvera en lösning på
hastighetsdämpande åtgärder inom budgetens ramar.
Parkeringsförbud – Frågan ligger hos kommunen.
Styrelsen tar på sig att kolla upp om Elevio om de kan sanera klotter på sina
anläggningar i området.
Skadan på Klubbstigen ska betalas av vattenföreningen.
Städdag kommer att hållas 21 maj med start kl 9.30

§ 15 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls
tillgängligt
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Stämmoprotokollet kommer att göras tillgängligt på föreningens hemsida samt
på biblioteket i Stenhamra inom 14 dagar.

………………………………………..
Joacim Wängdahl, ordförande

………………………………………..
Robert Winblad, protokollförare

………………………………………..
Lars Ohlsson, justeringsman

………………………………………..
Patrik Fors, justeringsman
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