
PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Kungsberga Vägförening, Färentuna,

► Plats: Färentuna Skola, Matsalen

►Lördag 2022-03-26 kl.10.00

Närvarande: 20 personer, inklusive styrelsen, lista bifogas

Dagordning

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Leif Rickegård

2. Till ordförande för stämman valdes Kenneth Lagström
Till protokollförare för stämman valdes Martin Siönäs
Till två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande justera dagens protokoll
valdes Jennie Walleman-Berneron och Johan Boström.

3. Godkännande av dagordning och röstlängd. Föreningsstämman godkänner.

4. Mötets behöriga utlysande. Föreningsstämman godkänner

5. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fastställande av balansräkning. Redogjordes för
och lades till handlingarna
Alla medlemsavgifter är betalade. Renoveringen av Stjärtnäsvägen genomförd med bidrag från
Trafikverket.
Balansräkningen föredrogs av kassören och godkändes av föreningsstämman.
Revisorernas berättelse. Lästes upp av Birgitta Lindblad. Lades till handlingarna

6. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av föreningsstämman

7. Motion från medlem och förslag från styrelsen.

Kjell Åke Hansson Skarnholmsvägen har lämnat in en motion. Motionens formulering diskuterades,
Motionens formulering innehåller inte tillräcklig med information för att kunna röstas om på sittande möte.
Efter diskussion på mötet lämnades motionen utan åtgärd. Under punkten övrigt tas ämnet om
Kungsberga vägförening ska meddela Ekerö Kommun om att kommunen tar över ansvaret för
föreningens vägar.

Förslag från styrelsen för att skapa långsiktig balans i föreningens ekonomi och klara av prishöjningarna
på oljerelaterade produkter föreslår styrelsen en höjning av medlemsavgiften med 3 öre till 66 öre per
andel. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut

8. Styrelsens informerar stämman om sitt förslag på åtgärder att utföras eller påbörjas under
verksamhetsåret. Stämman godkänner förslaget.

9. Ersättningar till styrelsen och revisorerna. Lennart Nilsson redogjorde för ett förslag på höjning av
arvodet till styrelsen till  109 000 kr/år. Stämman godkänner valberedningens förslag

10. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Debiteringslängden finns att se på stämman. Budget för kommande år bifogas i kallelsen. Handlingarna
läggs till handlingarna.



11. Val av styrelseledamöter (inklusive suppleanter) Lennart Nilsson redogör för valberedningens
förslag.
Martin Siönäs föreslås till ordförande 1 år kvar
Leif Forsberg vice ordförande omval
Anders Lennehag ledamot omval
Max Montalvo ledamot 1 år kvar
Helena Ylling ledamot nyval, tidigare suppleant
Jennie Berneron suppleant 1 år kvar
Johan Boström suppleant nyval
Stämman godkänner valberedningens förslag

12. Val av revisorer (inklusive suppleanter). Lennart Nilsson redogör för valberedningens förslag.
Jon Ehrin revisor omval
Birgitta Lundblad revisor 1 år kvar
Sven Lindström revisorersättare omval
Gun Lindh revisorersättare 1 år kvar
Stämman godkänner valberedningens förslag.

13. Utseende av valberedning. Lennart Nilsson föreslår ny valberedning. Viktor Andersson och Carina
Lignell föreslås till ny valberedning. Stämman godkänner förslaget

14. Övriga frågor
Daniel Stridh Vendeluddsvägen. Sladdningen har blivit bättre. Dammbildningen får gärna komma tidigare.
Det stående vattnet vid vägens slut ska inte finnas där. Anledningen till stående vatten i diket kommer att
utredas. Daniel Stridh upplever att farten är för hög på Vendeluddsvägen vid Lunda Gård och norrut. Kan
vägen förses med farthinder? Styrelsen undersöker om vägföreningen kan föreslå lämpliga åtgärder för
att få ner farten.

Styrelsen kontaktar Ekerö Kommun angående framtida ändring om vem som ska ansvara för föreningens
vägnät.

15. Tid och plats för protokolljustering. Protokollet justeras hos Martin Siönäs Harholmsvägen 59,
Torsdag 31 mars kl 18.00. Protokollet finns senare att läsa på föreningens hemsida kungsbergavf.se

16. Mötet avslutas av avgående ordförande Leif Rickegård.
Stämman och styrelsen tackar Leif Rickegård för väl utfört uppdrag.

Justeras

JennieWalleman-Berneron Johan Boström Kenneth Lagström

Bifogas:

Närvarolista
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Kassaredovisning och balansräkning
Revisorernas berättelse
Styrelsens förslag på åtgärdsplan och budget för 2022
Valberedningens förslag


