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Protokoll från föreningsstämma 2020-03-21
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Kungsberga Vägförening lördagen den 21 mars
2020 kl. 10.00 i Färentuna skola.
Närvarande: 17 medlemmar, se närvarolista.
1. Stämman öppnades och ordföranden Leif Rickegård hälsade välkomna.
2. På förslag av stämman valdes som:
a) Ordförande för stämman: Leif Forsberg
b) Sekreterare för stämman: Martin Siönäs
c) 2 justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden, justera dagens
protokoll: Josefin Karlsson, Dennis Faerden
3. Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes. Ordföranden informerade om att röstlängden
finns tillgänglig och gick igenom bestämmelserna för röstning och att huvudtalsregeln gäller såvida
annat inte beslutas.
4. Mötets konstaterades vara utlyst i enlighet med stadgarna.
5. Verksamhetsberättelsen för det gångna året hade utsänts tillsammans med kallelsen.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av styrelsens ordförande.
6. Balansräkningen föredrogs av styrelsens kassör.
Beslöts att fastställa balansräkningen och att lägga verksamhetsberättelsen och balansräkningen till
handlingarna.
Revisorernas berättelse föredrogs.
Beslöts att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
8. En motion har inkommit från medlemmarna i Kungsberga Villaförening gällande fartsänkande
vägbulor.
Stämman gav den nya styrelsen i uppdrag att jobba vidare med frågan och utreda ansvarsfrågan och
utförande av fartsänkande vägbulor på Kvarnvägen.
9. Styrelsens förslag till åtgärds- och underhållsplan godkändes. En sträcka av Stjärtnäsvägen ( från
korset med Skarphagsvägen till Södra Furan) kommer att grävas upp för att förstärkas under våren
2020. Detta innebär att vägen kommer att stängas av i ca 5-10 arbetsdagar. Under den tiden
kommer berörda fastigheter behöva ta en omväg. Detta gäller även bussen.
10.I frågan om arvode och övriga ersättningar till nästkommande styrelse (inklusive suppleanter),
revisorer och valberedning beslöts att oförändrat utge totalt 99 000 exklusive arbetsgivaravgifter.
11.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat presenterades. Stämman beslöt att fastställa utgiftsoch inkomststaten samt debiteringslängden.
Ordföranden meddelade att debiteringslängden fanns tillgänglig.
Stämman beslöt att fastställa en höjning av utdebitering till 60 öre per andel.
12.Valberedningens förslag till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter föredrogs av Leif
Forsberg. Inga ytterligare förslag framfördes.
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag:
Ordinarie: Leif Rickegård ordförande (omval 2 år), Anders Lennehag (omval 2 år), Leif Forsberg
(omval 2 år), Josefin Karlsson (fyllnadsval 1 år efter Christofer Ahlandsberg).
Suppleanter: Max Montalvo (1 år kvar), Helena Ylling (nyval 2 år)
1 år kvar på sin mandatperiod har ledamoten Martin Siönäs,,
Till ordförande för 2020 valde stämman Leif Rickegård.
13.Stämman valde revisorer och revisorsersättare i enlighet med valberedningens förslag:
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- Ordinarie: Jon Ehrlin (omval 2 år), Birgitta Lindblad (1 år kvar)
- Revisorsersättare Gun Lindh ( 1 år, fyllnadsval efter Carl Janson), Sven Lindström (omval 2 år).
14.Till valberedning valde stämman
- Lennart Nilsson (sammankallande)
- Kenneth Lagström
Stämman gav valberedningen i uppdrag att söka en tredje medlem.
15.Övriga frågor.
16.Protokolljustering fastställdes att ske hos Martin Siönäs söndag 2020-03-22 kl. 17.00.
Protokollet skall därefter finnas tillgängligt hos ordföranden och sekreteraren. Protokollet anslås
dessutom på anslagstavlan vid Konsum och på Kungsberga Vägförenings hemsida.
17.Stämman avslutades.
Vid protokollet:

Martin Siönäs
Justeras:

Leif Forsberg, mötesordförande

Josefin Karlsson, justeringsman

Dennis Faerden, justeringsman

Bilagor:
1. Närvarolista
2. Kallelse med dagordning
3. Verksamhetsberättelse
4. Kassaredovisning och balansräkning
5. Revisorernas berättelse
6. Styrelsens förslag till åtgärdsplan och budget 2020
7. Valberedningens förslag
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