Protokoll från årsmöte Löknäs Vägförening den 10:e juni 2017
1: Som ordförande för stämman valdes Calle Hallberg
2: Som sekreterare för stämman valdes Eva Schlyter
3: Dagordningen godkändes
4: Val av två justeringsmän blev: Maria Cabrera Franquelli Och Eva Bergström
5: Styrelsens förvaltningsberättelse redovisades och godkändes
6: Resultat och balansräkning redovisades och godkändes
7: Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes
8: Ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 beviljades av
årsstämman
9: Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
- Omläggning av föreningens vägar belagda med indränkt makadam
o Styrelsen informerade om det vägarbete som har handlats upp under vinter/våren och
kommer att genomföras under augusti och september av Skanska.
o Trafikverket bidrar med 40% av den totala kostnaden på 550 000 kr.
o Skanska kommer att konsulteras extra noga beträffande de delar av vägarna som har
branta diken. Det framkom samtidigt att när vägarna ursprungligen belades med
indränkt makadam gjordes inte arbetet så grundligt som det borde gjorts pga
otillräckliga ekonomiska medel på den tiden.
o Befintliga 3 st väggupp kommer att kompletteras med 2 st nya.
o Årsmötet ber styrelsen komplettera med ytterligare gupp utöver ovanstående 5, och av
enklare modell och som kan flyttas efter behov.
o Förslag att styrelsen köper in en större skylt med information om hastighetsbegränsning
och varsam körning pga barn mm. Kanske även skriva något om samverkan mot
inbrott.
o Varningsskyltar angående gupp bör finnas.
o Ytterligare information kommer att uppdateras på hemsidan samt informeras om på
föreningens anslagstavlor.
-

Markupplåtelse för fiberoptiska ledningar att dras längs föreningens vägar
o Årsmötet godkände motionen: Att styrelsen har rätt att teckna avtal om markupplåtelse
för fiberoptiska ledningar längs Löknäs vägförenings vägar med Com Hem AB org nr
556181-8724
o Fibertjänst kommer att bjuda in Bredbandsbolaget att delta i projektet.

10: Styrelsen föreslår 300 kr (samma som 2017) per andelstal som utdebitering av vägavgifter för
verksamhetsåret 2018-01-01 tom 2018-12-31
(600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter,
2700 kr för permanenta fastigheter, 27000 kr för varven)
11: Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstbudget 2017-01-01 t o m 2017-12-31
12: Val av styrelseledamöter för en tid av två år.
I tur att avgå Calle Hallberg
Eva Schlyter
Ingalill Högman
Samtliga valdes om
13: Val av styrelseordförande för föreningen kommande verksamhetsår
Valdes Calle Hallberg
14: Val av styrelse suppleanter för en tid av två år.
I tur att avgå Johan Nordberg
Johan Nordberg valdes om
15: Val av revisorer för en tid av två år
I tur att avgå Fredrik Arnarp
Fredrik Arnarp valdes om
16: Val av revisor suppleant för en tid av två år
I tur att avgå Lars Nordberg
Lars Nordberg valdes om på 1 år!
17: Val av valberedning
Föregående år Lars Nordberg
Ingen från årsmötet erbjöd sig att avlasta Lars Nordberg som kvarstår som tf under 1 år
och genomför arbetet i samarbete med styrelsen.

18: Övriga frågor
Årsmötet påtalade att för få medlemmar/ägare av vägarna i Löknäs är
engagerade. Det var rekordlågt deltagande, utav ca 170 fastigheter kom färre än 10
personer. Vi har stora arbeten som ska genomföras och alla bör känna ansvar att bidra,
annars tvingas vi slutligen att ersätta styrelsen med extern förvaltning vilket kommer
leda till betydligt högre kostnader än vi har idag för drift och arvode av vägarna.
20: Mötets avslutning

-------------------------------------------------------Eva Schlyter, sekreterare

--------------------------------------------------Calle Hallberg, ordförande

Justeras av:

-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Maria Cabrera Franquelli
Eva Bergström

