Protokoll från årsmöte i Ljungskogens Vägförening 2016-07-05
Plats & tid
Ljungenskolans matsal klockan 18.00
Närvarande
45 medlemmar enligt närvarolista, Bilaga 1
Mötets öppnande
Ordförande Per Möller öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
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 Rolf Skog och Carl-Erik Svensson 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.
5. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret
Styrelseberättelsen inklusive resultat & balansräkning har presenterats i Varjehanda.
Mötet godkände berättelsen.
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. Jacob Skanse poängterade även att
revisorerna tillstyrker förslaget om en engångsdebitering på 1000:- (se p 10 nedan).
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. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret
Per Möller (PM) redogjorde kort för det arbete som Vägföreningen har för avsikt att arbeta
med under det kommande året: Vägar, Dike, Skogsvård! Redogjorde även kort om arbetet
kring röjningsarbetet efter snökaoset i november 2015.
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om årsavgift.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat fastställdes med förslag om oförändrad
årsavgift på 2000:-.
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Styrelsen har lagt fram ett förslag att medlemmarna ska betala en engångsavgift på 1000:för att återställa likviditeten, vilken förbrukats pga de stora kostnader som uppröjningen
efter snökaoset den 21/11 2015 medfört. Diskussion följde med argument för & emot
förslaget varefter mötet godkände styrelsens förslag.
Debiteringslängden fastställdes av mötesdeltagarna.
11. Val av styrelseledarmöter och suppleanter samt utseende av
styrelseordförande
Valberedningens ordförande Bo Forsén presenterade förslag enligt Bilaga 4.
Mötet godkände valberedningens förslag i sin helhet.
Mötet valde Per Möller till ordförande.
12. Val av revisorer och suppleanter
Enligt valberedningens förslag omvaldes Jacob Skanse och Eric Salander valdes som ny
revisor. Till revisorssuppleanter omvaldes Ingalill Wåhlin och Kaj Holm. Bilaga 4. Styrelsen &
föreningen tackar Inger Walle för sina många år som föreningens revisor.
13. Val av Valberedning och utseende av sammankallande
Mötet föreslog omval av Bo Forsén, Karin Sjögren & Ann Theander. Dessa valdes med Bo
Forsén som sammankallande.
14. Övriga frågor
Christer Pernsvi tog upp frågan angående bilister som kommer söderifrån och stannar för
rödljus och inte lämnar lucka för att komma ut eller in på skolan. Frågade om det var möjligt
att göra markeringar eller liknande för att uppmärksamma bilisterna på utfarten och därmed
lämna en lucka som möjliggör in- & utfart från skolan även vid köbildning. Styrelsen lovade
se över möjligheterna för detta.
Gert Dyrvall tog upp önskemålet om cykelbana…
Mikael Neumann undrade om det är tillåtet för husbilar att stanna på våra parkeringsplatser.
PM berättade att camping förbjuden inte gäller för husbilar, vilka får lov att stanna 24 timmar
på en parkeringsplats.
Agneta Neumann tog upp bekymret med de långa bilköerna för att komma ut på
Falsterbovägen. LS berättade att han varit i kontakt med trafikverket för att ev kunna ändra
tiden på rött-/grönt ljus, men ännu inte fått svar från dem. PM lovade att ta upp frågan med
kommunen eller annan ansvarig instans.
Medlem undrade varför skyltarna angående naturvårdsreservat är så små & så smutsiga och
att eldningsförbudsskyltar borde vara fler? PM berättade att det är länsstyrelsen som
ansvarar för detta, men att vi kan ta med oss frågan till nästa samrådsmöte.
Thomas Werup tog upp frågan angående högerregeln och föreslog att det istället borde vara
tvärtom att Storvägen ska vara en huvudled. PM svarade att det är vägverket som
bestämmer trafikreglerna, men att högerregeln innebär att hastigheten dras ner. Diskussion
angående högerregeln följde. Olika förslag framlades av medlemmar såsom att fler skyltar
angående högerregeln skulle sättas upp och även ett förslag att en skylt på engelska ska
sättas upp.
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15. Bestämmande av protokolljustering och tid och plats för protokollets
tillhandahållande för medlemmarna
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt för medlemmarna torsdagen den 14 juli
klockan 16.00 på Ljunghusens Golfklubb. Protokollet kommer även, så småningom, att finnas
på hemsidan www.ljungskogen.info.
16. Mötet avslutades
PM avslutade med att tacka för förtroendet att han får sitta som ordförande 1 år till.
PM & mötet tackade Eva Karlander för skickligt utfört arbete som kassör i styrelsen!
Avslutningsvis tackade han medlemmarna för visat intresse.
Mötet förklarades därefter avslutat!
Ljunghusen 2016-07-05
Vid protokollet:

Justeras:

______________________
Charlotte H Lendrop
Sekreterare

_______________________
Lennart Molander
Mötesordförande

______________________
Rolf Skog
Justeringsman

______________________
Carl-Erik Svensson
Justeringsman
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