Protokoll från årsmöte i Ljungskogens Vägförening 2013-07-02
Plats & tid
Ljungenskolans matsal klockan 18.00
Närvarande
52 medlemmar enligt närvarolista, Bilaga 1
Mötets öppnande
Ordförande Per Möller öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt presenterade
styrelsens medlemmar.
1. Val av ordförande & sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Lennart Molander.
Till sekreterare valdes Charlotte H Lendrop.
2. Val av två justeringsmän
Mötet valde Nils Öhman och Agneta Neumann att justera protokollet samt att vid behov
agera rösträknare.
3. Stämman behörigen kallad
Godkändes att kallelsen i vanlig ordning skett i Ljungskogens Varjehanda minst 2 veckor före
mötet.
4. Beslut om dagordning för årsmötet
Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 10 tas före punkt 9.
5. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret
Styrelseberättelsen inklusive resultat & balansräkning har presenterats i Varjehanda.
Lades till handlingarna. Bilaga 2
6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen, upprättad av revisorerna Inger Walle och Jacob Skanse, lästes upp av
Jacob Skanse. Lades till handlingarna. Bilaga 3.
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- & balansräkning samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Inkomna ärenden & motioner
Inga ärenden och motioner förelåg.
8. Arvode till nästkommande års styrelse & revisorer
Stämman beslutade att det ska vara samma arvode som föregående år, dvs revisorerna har
inget arvode och styrelsen har ett basbelopp att sinsemellan fördela.
9 (10). Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret
Per Möller redogjorde för det arbete som Vägföreningen har för avsikt att arbeta med under
det kommande året: Dike, Vägar, Skogsvård!
Förslag från Gert Dyrvall att vägarna ska tumlas efter varje hyvling. Styrelsen lovade att
beakta detta förslag.

10 (9). Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om årsavgift.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat fastställdes.
1

Styrelsens förslag om oförändrad avgift på 1750:-/andel fastställdes.
Debiteringslängden uppvisades för mötesdeltagarna och fastställdes.

11. Val av styrelseledarmöter och suppleanter samt utseende av
styrelseordförande
Innan ordet överlämnades till valberedningens ordförande fick Ola Svantesson ordet och
meddelade att han hade återtagit sin avsägelse och vill kvarsitta i styrelsen som suppleant.
Mötesordförande upplyste då att Ola Svantessons namn inte kommer upp till diskussion
eftersom han är vald t.o.m. 2014.
Valberedningen föreslog därefter omval av Per Möller och Kristin Roos samt nyval av Lars
Sjögren som ordinarie ledamöter på 2 år. De föreslagna valdes varefter Kristin Roos
meddelade att hon undanber sig omval.
Mötet ajournerades därefter 10 minuter.
Valberedningen överlät därefter till årsmötet att komma med förslag till ersättare för Kristin
Roos. Mötet föreslog då Mats Molander, Peter Malmqvist, Anina Söderlund och Eva
Karlander. Sedan de tre förstnämnda avsagt sig kandidaturen valdes Eva Karlander.
Som styrelsesuppleant på 1 år föreslogs Mats Molander och Gunilla Jerndell. Efter röstning
med handuppräckning valdes Mats Molander.
Per Möller utsågs till ordförande på ytterligare ett år.

12. Val av revisorer och suppleanter
Enligt valberedningens förslag omvaldes Jacob Skanse och Inger Walle. Till
revisorssuppleanter omvaldes Ingalill Wåhlin och Kai Holm. Bilaga 4.
13. Val av Valberedning och utseende av sammankallande
Kent Carlsson och Stephan Palmstierna avböjde omval.
Mötet förslog därefter Bo Forsén, Karin Sjögren och Peter Malmqvist, vilka valdes med Bo
Forsén som sammankallande.
14. Övriga frågor
Fredrik von Platen redogjorde för de uppdrag som styrelsen fått från förra årsmötet – att
utreda frågan om promenadstig längs Storvägen samt frågan om Marklov för trädfällning.
Angående promenadstig har styrelsen tagit in offerter samt tagit del av
trafiksäkerhetsexperters råd och därefter kommit fram till att inte arbeta vidare med frågan.
Angående marklov har dialog förts med kommunen där dock ärendet är vilande. Styrelsen
bevakar när det åter tas upp i kommunen och fortsätter med frågan då. Fredrik informerade
även att Villaägarföreningen kommer att ta upp marklovsfrågan på sitt årsmöte för att ta
reda på vad medlemmarna tycker.
Agneta Neumann önskar att det sätts upp en större skylt att det råder campingförbud på
parkeringsplatserna vid stränderna. Per Möller meddelade att även länsstyrelsen, kommunen
& naturvårdsverket är involverade i detta. Anina Söderlund meddelade att det är tillåtet att
stå med en husbil i 24 timmar på en parkeringsplats i Vellinge kommun. Per Möller lovade att
ta reda på mer och se om det är möjligt att sätta upp en större skylt som ger korrekt
information.
Stephan Palmstierna undrade vad det finns för plan om det skulle uppstå en brand, hur detta
skulle skötas i ett område som vårt som kan bli mycket torrt sommartid. Per Möller tar upp
frågan med brandmyndigheten och utreder vad de har för beredskap.
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Fråga angående skylten om högerregeln – varför togs skylten bort. Gunilla Jerndell berättade
att styrelsen tog ett beslut för några år sedan att ta bort skylten eftersom det är självklart att
högerregeln gäller. Talaren önskade åter ha en högerregelskylt. Frågan ska utredas.

15. Bestämmande av protokolljustering och tid och plats för protokollets
tillhandahållande för medlemmarna
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt för medlemmarna måndagen den 15 juli
klockan 18.00 på Ljunghusens Golfklubb. Protokollet kommer även, så småningom, att finnas
på hemsidan www.ljungskogen.info.
16. Mötet avslutades
Styrelsens ordförande Per Möller tackade Lennart Molander för att skickligt ha hållit årets
möte och medlemmarna för visat intresse och lovade att göra sitt bästa såsom föreningens
ordförande även i fortsättningen.
Per Möller tackade Gunilla Jerndell för gott arbete under sina 12 år i styrelsen. Per Möller
tackade även Kristin Roos och de avgående i valberedningen, Kent Carlsson & Stephan
Palmstierna.
Mötet förklarades avslutat!
Ljunghusen 2013-07-02
Vid protokollet:

Justeras:

______________________
Charlotte H Lendrop
Sekreterare

_______________________
Lennart Molander
Mötesordförande

______________________
Agneta Neumann
Justeringsman

______________________
Nils Öhman
Justeringsman
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