Protokoll från årsmöte i Ljungskogens Vägförening 2017-07-04
Plats & tid
Ljungenskolans musiksal klockan 18.00
Närvarande
64 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 Sten Kottmeier och Kerstin 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 Eric Salander 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
En Motion har inkommit, se Bilaga 4.
Jesper Jelmteg redogjorde för sin motion, Mats Molander redogjorde för styrelsens svar.
Diskussion följde då medlemmar framförde åsikter för och emot.
Därefter skedde omröstning genom handuppräckning, varpå stämman beslutade avslå
motionen. Förslag kom upp att motionen kan gå vidare till Villaägarföreningen samt att
Vägföreningens styrelse kan ta till sig delar av vad som framkommit under mötet, såsom att
försöka locka fler medlemmar till årsmötena.
Önskemål att motioner alltid ska finnas i Varjehandan och inte, som denna gången, endast
presenteras på hemsidan.
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.
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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!
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:-.
Debiteringslängden fastställdes av mötesdeltagarna.
11. Val av styrelseledarmöter och suppleanter samt utseende av
styrelseordförande
Valberedningens ordförande Bo Forsén presenterade förslag enligt Bilaga 5.
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 som revisorer. Till
revisorssuppleanter omvaldes Ingalill Wåhlin och Kaj Holm. Bilaga 5.
13. Val av Valberedning och utseende av sammankallande
Bo Forsén, som varit sammankallande i Valberedningen, har avsagt sig omval. Mötet föreslog
omval av Karin Sjögren & Ann Theander samt nyval av Peter Erlandsson. Dessa valdes med
Peter Erlandsson som sammankallande.
14. Övriga frågor
Peter Erlandsson föreslog att Villaägarföreningen tar upp motionen på deras nästa
styrelsemöte.
15. Bestämmande av protokolljustering och tid och plats för protokollets
tillhandahållande för medlemmarna
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt för medlemmarna tisdagen den 18 juli
klockan 18.00 på vägföreningens hemsida 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 Cecilia Dautovic Bergh för sitt arbete i styrelsen!
Avslutningsvis tackade han mötets ordförande Lennart Molander samt medlemmarna för
visat intresse.
Mötet förklarades därefter avslutat!
Ljunghusen 2017-07-04
Vid protokollet:

Justeras:

______________________
Charlotte H Lendrop
Sekreterare

_______________________
Lennart Molander
Mötesordförande

______________________
Sten Kottmeier
Justeringsman

______________________
Kerstin Svensson
Justeringsman
!2

