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Ramsdals Vägförening  
725000-5290 
 

Protokoll 
Ramsdals Vägföreningens årsmöte 

Lördagen den 22 april 2017 
Folkets Hus i Gusum 

 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Roland Johansson hälsade alla deltagare välkomna till årsstämman och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 2 Närvaroregistrering, röstlängd och fullmakter 
Deltagarförteckning/röstlängd upprättades vid entrén till årsmöteslokalen varvid även röstkort 
delades ut. Totalt 88 fastigheter var representerade varav 13 med fullmakter, se sidan 4. 
 
§ 3 Kallelse till mötet 
Mötet beslutade att kallelse till årsmötet behörigen skett. 
 
§ 4 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes Ewa Gouranius. 
 
§ 5 Val av sekreterare för mötet 
Till mötessekreterare valdes Pentti Mäkilä. 
 
§ 6 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan, som skickats ut med årsmöteshandlingarna, antogs av mötet. 
 
§ 7 Godkännande av röstlängd och debiteringslängd 
Röstlängden och debiteringslängden godkändes, se § 2 och sidan 4. 
 
§ 8 Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Håkan Sandström och Stevens Cederman. 
 
§ 9 Föregående mötesprotokoll 
Inga frågor ställdes angående föregående årsmötesprotokollet från 2016-04-23 och protokollet 
från extra föreningsstämman 2016-07-02, varmed dessa lades till handlingarna. 
 
 
§ 10 Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkningar 
Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen med resultat- och balansräkningen redovisades 
av Roland Johansson. 
 
Därefter fastställdes verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen av 
årsstämman och lades till handlingarna. 
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§ 11 Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen ingick också i utskicket till mötet och kommenterades av revisorn 
Thomas Söderdahl. Revisorerna tillstyrkte att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkningen för föreningen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 
 
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 
 
 
§ 13 Beslut om avgifter och senaste betalningsdatum 
Medlemsavgifterna beslutades av årsstämman till 1 500 kr. för hel avgift (oförändrad) 
och 750 kr. för obebyggd fastighet (oförändrad). Senaste betalningsdatum fastställdes 
till 30 juni, 2017. 
 
 
§ 14 Beslut om arvode till styrelsen och revisorer 
Valberedningens förslag på styrelsearvoden presenterades av Jan-Gunnar Isberg. 
Styrelsearvodet till föreningens ordförande föreslogs till 18 000 kr. samt 42 000 kr. 
att fördela mellan styrelsens övriga ledamöter inklusive ersättare. Stämman beslutade i 
enlighet med valberedningens förslag. 
 
Stämman beslutade också att arvode till valberedningen skulle utgå med 900 kr. per person. 
 
Revisorernas ersättning bestämdes inte av årsmötet utan finns med som en utgift (10 000 kr.) i 
budgeten. 
  
 
§ 15 Behandling av verksamhetsplaner och budgetförslag  
Roland Johansson redogjorde för budgetförslaget 2017. Han informerade att driftsbidragen 
till våra vägar från trafikverket kommer att minska ytterligare under 2017 och kanske kommer 
driftsbidragen att helt försvinna under de närmaste åren. 
 
Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2017 godkändes och fastställdes av 
årsstämman. 
 
 
§ 16 Val av ordförande 
Bo Larsson omvaldes som orförande på ett år. 
 
§ 17 Val av styrelseledamot 
Roland Johansson omvaldes som styrelseledamot på ett år. 
 
§ 18 Val av ersättare till styrelsen 
Göran Svensson nyvaldes på ett år som ersättare till styrelsen. 
 
§ 19 Val av valberedning för ett år 
Jan-Gunnar Isberg, Leif Ljung och Bengt Röken valdes av stämman som valberedare på 
ett år. 
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Röstlängd årsstämma 2017-04-22  
F= Fullmakt (13 st.) 
Representerade fastigheter (tot. 88 st.); 
 
Da-5:091  Ra-7:105  Ra-7:210  Ra-7:284 
Ra-7:004  Ra-7:107  Ra-7:211  Ra-7:286 
Ra-7:008  Ra-7:113  Ra-7:212 F  Ra-7:289 
Ra-7:010  Ra-7:114  Ra-7:215   Ra-7:291 
Ra-7:015  Ra-7:115  Ra-7:216  Ra-7:293 
Ra-7:016  Ra-7:122  Ra-7:217  Ra-7:298 
Ra-7:017  Ra-7:123  Ra-7:225  Ra-7:302 
Ra-7:018  Ra-7:127  Ra-7:227  Ra-7:303 F 
Ra-7:023  Ra-7:131 F  Ra-7:243  Ra-7:305 F 
Ra-7:035  Ra-7:133  Ra-7:244  Ra-7:309 
Ra-7:055  Ra-7:134  Ra-7:246  Ra-7:314 
Ra-7:057  Ra-7:136  Ra-7:249  Ra-7:317 
Ra-7:058  Ra-7:137  Ra-7:253  Ra-7:319 F 
Ra-7:060  Ra-7:141  Ra-7:256  Ra-7:324 F 
Ra-7:061  Ra-7:144  Ra-7:257  Ra-7:325 
Ra-7:062   Ra-7:161 F  Ra-7:261  Ra-7:326 
Ra-7:066  Ra-7:171  Ra-7:265  Ra-7:332 F 
Ra-7:074 F  Ra-7:180 F  Ra-7:268 F  Ra-7:333 
Ra-7:075 F  Ra-7:190  Ra-7:269  Ra-7:335 
Ra-7:088  Ra-7:194  Ra-7:272  Ra-7:339 
Ra-7:089   Ra-7:200 F  Ra-7:273  Ra-7:352 
Ra-7:100  Ra-7:205  Ra-7:275  Sm-1:5
     
 
 
 
 
 


	Ramsdals Vägförening
	Protokoll


