
Protokoll Årsmöte Löknäs Vägförening 19 juni 2010 
 
1. 
Calle Hallberg valdes till ordförande för årsstämman. 
 
2. 
Martin Olsson valdes till sekreterare för årsstämman. 
 
3. 
Dagordningen godkändes av årsstämman. 
 
4. 
Lasse Ellström och Göran Eriksson valdes till justeringsmän. 
 
5. 
Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes av årsstämman. Calle Hallberg informerade om 
att styrelsen under det gångna året haft två protokollförda styrelsemöten och: 
 

- Vinterunderhållet under året har varit mycket dyrare än normalt 
- Information om situationen för att få statsbidrag för vägarna 
- Röjning av vegetation måste ske längs vägarna, både Vägverket och Djurö Gräv har 

påpekat detta 
- Belagda vägar börjar bli dåliga och måste åtgärdas 

 
6. 
Eva Schlyter gick igenom resultat- och balansräkningen som årsstämman sedan godkände. 
Hon påpekade att kostnaderna för vägunderhåll har varit 60 000 kronor högre i år än förra 
året. 
 
7. 
Gunnar Lundquist gick igenom revisionsberättelsen. 
 
8. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 av årsstämman. 
 
9. 
Calle Hallberg informerade om följande: 

- Föreningens underhålls- och förnyelseplan (med en nyinrättad snöfond som också 
presenterades) 

- Hur slyröjningen ska ske för varje fastighet gicks igenom 
- Föreningen har skaffat en hemsida 

 
Två motioner tog årsstämman ställning till: 

- Första motionen rör ett förslag från styrelsen om att ändra föreningens stadgar och har 
att göra med hur föreningen skickar ut stämmoprotokollet. I framtiden ska detta ske 
via hemsidan och områdets anslagstavlor i stället för som idag utskick via post. 
Årsstämman godkände att stadgarna ändras enligt styrelsens förslag. 

- Andra motionen rör den motion från Kent Hörnquist som styrelsen förra året fick 
återremitterad till sig. Styrelsens förslag är att den motionen avslås och årsstämman 
fattade beslut om att så ska ske. 



10. 
Styrelsens förslag om en avgiftshöjning till 300 kronor per andelstal för verksamhetsåret 2011 
godkändes av årsstämman. Detta innebär att obebyggda fastigheter får en årsavgift på 600 
kronor, fritidsfastigheter 1 800 kronor per år och permanenta fastigheter 2 700 kronor per år. 
 
11. 
Budgeten för 2010 presenterades av Calle Hallberg och antogs sedan av årsstämman. 
 
12. 
Martin Olsson och Johan Strömstedt omvaldes till styrelseledamöter för en tid av två år. 
 
13. 
Calle Hallberg omvaldes till styrelseordförande för föreningen under kommande 
verksamhetsår. 
 
14. 
Ulf Norberg valdes till styrelsesuppleant för en tid av två år. 
 
15. 
Bo Järnklev valdes till revisor för en tid av två år. 
 
16. 
Fredrik Arnarp valdes till revisorssuppleant för en tid av två år. 
 
17. 
Till ny valberedning utsågs Göran Eriksson och Lasse Ellström. 
 
18. 
Övriga frågor som togs upp av mötesdeltagarna: 
 

- Det påpekades att det finns en stor sten i diket längs Löknäsvägen efter Kerstins väg 
och styrelsen ska undersöka hur den kan tas bort. 

- Vägtrumman vid hörnet Ladugårdsvägen/Löknäsvägen måste åtgärdas p g a stora 
översvämningar. 

- Farthinder på Svartviksvägen är helt nednötta och måste åtgärdas. 
 
19. 
Mötet avslutades. Datum för nästa årsstämma är lördagen innan midsommarhelgen 2011. 
 
 
 
--------------------------------------------------------  
Calle Hallberg 
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