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Mötesprotokoll Årsmöte Eneby-Enlunda Vägsamfällighet 2015
1. Mötets öppnande
Mikael Hellgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet.

3. Val av ordförande för mötet
Mikael Hellgren valdes till ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Håkan Borgenby valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän
Patrik Billing och Robert Mickelsson valdes att justera protokollet.

6. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Stämman beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst.

7. Styrelsens och revisorernas berättelser
Mikael redovisade styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 och gick bl.a. igenom de
förbättringsåtgärder som utförts under året. Ulla gick igenom bokslutet. Mikael läser sedan
upp revisionsberättelsen.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Förenings revisor Erland Klingberg har efter granskning rekommenderat att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för 2014. Ordförande frågar stämman om ansvarsfrihet kan ges till styrelsen
och stämman svarar ja.

9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
Inga framställningar eller motioner finns att ta upp.

10. Förslag till vägbeläggning
Mikael redogör för styrelsens förslag till vägbeläggning enligt utskickad bilaga. I
korthet går det ut på att vägsträckan Färingsö Trä – Stensborg beläggs med indränkt
makadam (IM40) i ett första steg.
Stämman godkänner förslaget
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11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Mikael presenterade styrelsens förslag till ersättning för styrelsemedlemmar/revisor.
Förslaget innebär att 999kr betalas ut i ersättning per verksamhetsår där medlemmen
är aktiv. Mikael frågade sedan om stämman kunde godkänna förslaget. Stämman
beslutade godkänna förslaget.

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Mikael gick igenom budget för 2015 och förklarade de stora kostnadsposterna.
Styrelsen föreslår att avgifter för 2015 debiteras enligt den nu avslutade förrättningen.
Mikael frågar stämman om budget och debiteringslängd kan godkännas enligt förslag.
Stämman svarar ja.

13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Valberedningen genom Tommy gick igenom sitt förslag där Mikael Hellgren föreslogs
som styrelseordförande.
Till omval som ordinarie ledamöter på 2 år föreslogs Ulla Serpagli och Håkan Borgenby.
Till nyval på 1 år föreslogs Kenneth Nyström.
Eva Fabricius och Anne Lindberg föreslogs som suppleanter på 1 år.
Sofia Källman har 1 år kvar.
Stämman beslutade anta förslaget i sin helhet.

14. Val av revisorer och suppleanter
Erland Klingberg föreslogs till omval som revisor.
Annika Svennson föreslogs som suppleant.
Stämman beslutade anta förslaget.

15. Val av valberedningen
Stämman beslutade att Tommy Jonestrand, Monica Skarelius och Max van Leeuwen
valdes till valberedning 2015.

16. Övriga frågor
Information/diskussion kring följande:
Detaljplan Stjärtnäs: Kommunen har haft möten med markägare men förhandlingarna
är inte klara och ingen detaljplan är antagen.
Gång/cykelväg: Kommunen säger att de vill bygga GC-väg men avvaktar kommande
detaljplan.
Badplats: Kommunen ser ingen möjlighet att vi sköter en badplats i egen regi utan
väntar på en kommunal badplatsutredning.
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Skadade träd: Tommy tar upp en fråga kring skadade träd i allén får ok på att köpa
”läkemedel” till dessa för applicering under städdagen.
Farthinder: Mötet diskuterade kring farthinders utformning och placering. Tidigare
beslutade platser fanns fortsatt lämpliga.

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet kommer finnas tillgängligt dels på hemsidan (enlundavagen.se) samt i
pappersform hos Håkan Borgenby

18. Mötets avslutande
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

……………………………………………
Håkan Borgenby

Justeras:

…………………………………………….
Patrik Billing

…………………………………………….
Robert Mickelsson

