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Ramsdals Vägförening
725000-5290
Protokoll
Ramsdals Vägföreningens årsmöte
Lördagen den 23 april 2016
Folkets Hus i Gusum
§ 1 Mötets öppnande
Vägföreningens ordförande, Bo Larsson, 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 65 fastigheter var representerade varav 22 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 Tord Holmberg och Leif Ljung.
§ 9 Föregående mötesprotokoll
Inga frågor ställdes angående föregående årsmötesprotokoll från 2015-04-25 varför detta
lades till handlingarna.
§ 10 Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkningar
Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen med resultat- och balansräkningen redovisades
av Göran Pettersson.
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 valda delar lästes upp av Pentti.
Revisorerna tillstyrkte att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen,
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
§ 13 Beslut om avgifter och senaste betalnings datum
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, 2016.
§ 14 Beslut om arvode till styrelsen och revisorer
Arvoden för styrelsen beslutades enligt förslag till 40 000 kr och 3 500 kr för revisorerna.
Stämman beslutade att arvode till valberedningen skulle utgå med 900 kr per person.
§ 15 Behandling av verksamhetsplaner och budgetförslag
Göran redogjorde för budgetförslaget 2016. Roland Johansson informerade att driftsbidragen
till våra vägar från trafikverket kommer att minska med ca 10 % per år till 2017.
Roland informerade om asfalteringsarbeten som är planerade för vissa vägavsnitt inom
området. Vägföreningen kommer att samarbeta med Ekonomiska föreningen vid
beläggningsarbeten, så att inte nyasfalterade vägar ska behöva grävas upp vid relining av
avloppsledningar.
Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2016 godkändes och fastställdes av
årsstämman.
§ 16 Val av styrelseledamot
Pentti Mäkilä och Christian Ahl omvaldes som styrelseledamöter på två år. Roland
Johansson omvaldes som styrelseledamot på ett år och Margareta Engelbrekt nyvaldes på
två år som styrelseledamot.
§ 17 Val av ersättare till styrelsen
Annica Lindberg omvaldes och Per Lidstedt nyvaldes, båda på två år som ersättare till
styrelsen.
§ 18 Val av valberedning för ett år
Jan-Gunnar Isberg, Leif Ljung och Bengt Röken valdes av stämman som valberedare på
ett år.
§ 19 Val av revisorer på två år
Thomas Söderdahl omvaldes och Göran Pettersson nyvaldes, båda som revisorer på två år.
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§ 20 Val av revisorsersättare på två år
Niklas Rydell och Liss Wallin omvaldes som revisorsersättare på två år.
§ 21 Styrelsens förslag till stadgeändringar
Förslag på stadgeändringar fanns med i handlingarna till årsmötet. Årsstämman beslutade
enhälligt, första omgången, att anta de nya stadgeändringarna enligt nedan:
-

§4 Sista meningen; ”Den som hyr bostad inom medlems fastighet har samma
skyldigheter som medlem.” tas bort.

-

§6 Meningen; "fastighetsägare eller livskamrat till fastighetsägare" tas bort och ersätts
med texten " medlem, make till medlem eller person med vilken medlem
stadigvarande sammanbor under äktenskapsliknande former".

-

§12 Meningen; "under maj månad" byts ut till "fyra månader efter verksamhetsårets
utgång".

-

§14 Ändring av tidpunkten, för när motioner senast ska vara inlämnade till styrelsen,
föreslås till 10 januari.

-

§15-pnnkt 8 Ordet; "Verksamhetsberättelse" ändras till Förvaltningsberättelse.

-

§15 "Val av ersättare till styrelsen för två år" ska läggas till efter punkten, val av
styrelseledamöter för två år.

§ 22 Av medlemmar aktualiserade frågor och motioner
Frågor kring valberedningens motion besvarades av Jan-Gunnar Isberg. Yrkande om
stadgeändring av § 8 p.7 från valberedningen togs tillbaka.
Yrkande om stadgeändring av § 15 p. 13, från valberedningen, enligt följande:
"Styrelsearvodet föreslås årsmötet av valberedningen dels ett belopp för ordföranden,
dels ett belopp för övriga styrelsen inklusive ersättare och ett belopp för revisorerna".
Årsstämman beslutade, första omgången, att anta denna stadgeändring.
§ 23 Övriga ärenden
Mötesdeltagare föreslog liknande upplägg för VF: s årsmöteshandlingar som Ekonomiska
Föreningen använder sig av.
§ 24 Meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt
Mötesprotokollet kommer att sättas upp vid tomtkontorets anslagstavla och på vår hemsida.

