LÖKNÄS VÄGFÖRENING
Protokoll från årsmöte 8:e juni 2019
Dagordning/noteringar från mötet
1.
2.
3.
4.

Calle Hallberg valdes till ordförande för stämman
Eva Schlyter valdes till sekreterare för stämman
Dagordningen godkändes av stämman
2 justeringsmän valdes:
a. Zenny Svensson
b. Annika Overödder
5. Styrelsens ordförande informerade årsmötet om allt som hänt under året.
Förvaltningsberättelsen godkändes av stämman.
6. Resultat och balansräkning föredrogs av kassör Eva Schlyter
7. Revisorerna berättade att räkenskaper varit i god ordning
8. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades avseende verksamhetsåret 2018-01-01 – 201812-31.
9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna:
Inga motioner har inkommit.
10. Styrelsens förslag till oförändrad utdebitering godtogs av stämman. 300 kr per
andelstal som 2019 kommer m.a.o. att gälla för utdebitering 2019. Motsvarar:
a. Obebyggd fastighet
600 kr
b. Sommarboende
1800 kr
c. Fastboende
2700 kr
d. Varven
27000 kr
11. Styrelsens förslag för budget avseende verksamhetsåret 2019 godkändes av
stämman.
12. I tur att avgå är Calle Hallberg, Eva Schlyter och Ingalill Högman. Alla 3 valdes om
för en tid av två år.
13. Calle Hallberg valdes till styrelseordförande för föreningen kommande
verksamhetsår.
14. Val av styrelsesuppleanter för en tid av två år. I tur att avgå Johan Nordberg som
valdes om.
15. Val av revisor för en tid av två år, i tur att avgå Fredrik Arnarp som valdes om.
16. Val av revisorsuppleant för en tid av ett år, avgående Lars Nordberg.
Maria Francelli valdes.
17. Till valberedning valdes Åsa Isacsson och Elisabeth Pettersson.

18. Övriga frågor
a. Bertil Bergqvist informerade stämman om sin nya roll som ordförande i
Löknäs Tomtägarförening.
b. Besiktning har gjorts av vägarna med några anmärkningar varav flera redan
åtgärdats, resterande åtgärdas enligt planerat.
c. Lösa gupp på Hasselviksvägen hamnar ofta i diket, styrelsen ombesörjer att
de skruvas fast på prov under sommarmånaderna.
d. Fråga om max hastighet 30 km/h togs upp, ordförande hör med Trafikverket
vilka skyltar som kan användas.
e. Ordförande uppmanade alla fastighetsägare att röja utanför sina tomter.
Det finns instruktioner på www.loknasvagforening.se om man är osäker
men 4 meter fritt på höjden från vägbanan och 2 meter från vägkant måste
det vara fritt från grenar, sly mm.
f. Vägmärken kommer sättas upp på de nya stolpar som finns vid alla fasta
gupp.
19. Stämman avslutades

_____________________________________
Vid protokollet Eva Schlyter

_____________________________________
Justeras av Zenny Svensson

________________________________
Justeras av Annika Overödder

