Protokoll

Kungsberga Vägförening, Färentuna, ordinarie föreningsstämma
► Lördag 2021-03-20 kl. 10.00 Ölsta Folkets Hus, Solbergavägen 1 Färentuna
Dagordning
1. Mötet öppnas av Leif Rickegård
2. Val av

●
●
●

Till Ordförande för stämman valdes Lennart Nilsson
Till protokollförare för stämman valdes Sekreteraren Martin Siönäs
Till justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Patrik
Sköldqvist, Pia Magnusson

3. Godkännande av dagordning och röstlängd. Ja, godkänd och lagd till handlingarna
4. Mötets behöriga utlysande. Ja, godkänd och lagd till handlingarna
5. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fastställande av balansräkning.

●
●
●

Ordförande Leif Rickegård föredrog styrelsens sammansättning och berättelse.
Kassören Anders Lennehag föredrog balans- och resultat-räkningen som bifogats kallelsen.
Revisorerna representeras av Birgitta Lindblad som föredrog revisorernas berättelse.

Stämman beslöt att lägga berättelserna ovan till handlingarna samt fastställa balansräkningen.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.
7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

●

Styrelsens svar på Kungsberga Villaförenings motion från föregående årsmöte angående fartdämpande åtgärder på
Kvarnvägen, Kungsberga.
Ordförande Leif Rickegård föredrog bakgrund och underlag angående farthinder på Kvarnvägen. Resultat av mätning av
hastighet samt kostnad för farthinder och skyltning.
Stämman beslutade att avslå motionen för installation av farthinder på Kvarnvägen.

●
●

Styrelsen föreslår en höjning av avgiften till 63 öre/andel
Kassören Anders Lennehag föredrog underlag för höjning av avgiften

Stämman beslöt att höja avgiften till 63 öre/andel.
8. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under verksamhetsåret.

●

Ordförande Leif Rickegård föredrog styrelsens plan för kommande arbeten på vägföreningens vägnät.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag på åtgärder och arbeten.
9. Ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer.
Stämman beslöt om oförändrad ersättning till styrelse, valberedning och revisorer
10. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

●
●

Kassören Anders Lennehag föredrog kostnader och intäkter.
Ordföranden meddelade att debiteringslängden fanns tillgänglig.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag på budget inför 2021 samt debiteringslängden
11. Val av styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande
Stämman beslutade att välja:

●
●
●
●
●
●
●
●

Leif Rickegård

ledamot

1 år kvar

Leif Forsberg

ledamot

1 år kvar

Anders Lennehag

ledamot

1 år kvar

Martin Siönäs

ledamot

omval 2 år

Max Montalvo

ledamot

nyval 2 år

Helena Ylling

suppleant

1 år kvar

Jennie Wallerman Berneron

suppleant

nyval 2 år

Till ordförande valdes Leif Rickegård

12. Val av revisorer (inklusive suppleanter)

●
●
●
●

Jon Ehlin

revisor

1 år kvar

Birgitta Lindblad

revisor

omval 2 år

Sven Lindström

revirorsers.

1 år kvar

Gun Lindh

revisorsers.

Omval 2 år

13. Utseende av valberedning
Stämman beslutar att Lennart Nilsson och Kenneth Lagström bildar valberedning.
14. Övriga frågor. Inga övriga frågor
15. Tid och plats för justering av protokoll:

●

Hos Martin Siönäs kl 17.30 Lördag 20/3 2021

16. Avslutning
Ordföranden för mötet Lennart Nilsson tackar de närvarande medlemmarna och avslutar mötet
______________________________________________

