
Årsmötesprotokoll 2019 
Mora-Ekeby vägsamfällighet 

När: lördag 31 augusti 2019 

Plats: Hönan och Galten (Puben) 

Tid: 10:00 

Närvarande; 25 medlemmar varav 6 styrelsemedlemmar 

1. Val av ordförande för mötet 
 Bo Göran Ulfberg valdes till ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare för mötet 
 Patric Larsson valdes till sekreterare för mötet. 

3. Val av två (2) justeringsmän 
 Lars Ånestrand och Benny Strömberg valdes till justerare. 

4. Årsmötet utlyst på behörigt sätt 
 Årsmötet befanns behörigen utlyst. Stämman önskar att utlysning även kan ske via 
mail inför kommande årsmöten som komplement till anslag på bytavlorna. Stämman 
önskade även att handlingarna som kan begäras ut innan årsmötet bör vara i 
PDF-format. 

5. Dagordning för mötet 
 Dagordning för mötet godkändes 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2018-07-01-2019-06-30 
 Mats Johnson gick igenom verksamhetsberättelsen som även stämman fått i 
pappersform. Vår tidigare entreprenör gav föreningen toppbetyg på grusvägarnas 
skick, roligt för föreningen och vår nya entreprenör. Applåder utdelades till ”Väglaget” 
för ett väl utfört jobb samt till team som bidragit till den nya uppställda kossan i byn. 
Stämman godkände verksamhetsberättelsen men önskade att ekonomirapporten 
även ska ingå i verksamhetsberättelsen. 

7. Revisionsberättelse för 2018-07-01-2019-06-30 
 Mötesordförande gick igenom revisionsberättelsen. Stämman godkände 
revisionsberättelsen. 

8. Styrelsens ansvarsfrihet 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

9. Motioner och skrivelser 
En motion inkommen från Styrelsen (densamma som togs upp på årsmötet 2018) att 
styrelsen skall ha mandat att ytterligare debitera upp till 50 % av beslutad årsavgift 



under verksamhetsåret. Motionen godkändes av stämman. Inga övriga motioner 
inkomna. 

10. Ersättning för styrelsen 
 Stämman godkände följande ersättning; 999 kr till kassör, 500 kr till ordförande, 500 
kr till sekreterare. 

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 
 Ingen planerad avgiftsändring det kommande verksamhetsåret. Stämman godkände 
förslaget. 

12. Budget för verksamhetsåret 2019 – 2020 
 Mats Johnson presenterade budget samt 10-årsplanen med kostnader för åtgärder 
och underhåll av vägarna. Stämman godkände budgeten och 10-årsplanen. 

13. Val av styrelse för kommande verksamhetsår 
 Val av tre (3) ledamöter för en tid av två (2) år; Mats Johnson, Patric Larsson, 
Magnus Ollén. (ett (1) år kvar Viktor Axelsson och Ola Lindkvist). 
 Val av ordförande för en tid av ett (1) år; Mats Johnson. 
 Val av två (2) suppleant för en tid av ett (1) år; Dan Åsander och Anette Wigholm 
Wallin 

14. Val av två (2) revisorer för en tid av 1 år; Leif Lantz samt Carina Trysberg. 
 Val av en (1) revisorssuppleant för en tid av 1 år; Kristina Morvik. 

15. Val av valberedning 
 Val av valberedningen för en tid av 1 år; Bo-Göran Ulfberg (sammankallade) samt 
Lars Ånestrand. Stämman godkände alla ovannämnda val (punkt 13-15). 

16. Övriga Frågor 
 a) En översyn av skyltar vid mötesplatser, badhagen mm skall ses över så att 
tydligare och rätt information når ut till medlemmar och besökare. 
 b) Stora evenemang som konserter i Sundbyholm där Sigurdsristningens parkering 
och hela bokskogen blir parkeringsplats/blockerade kan hindra räddningsfordon och 
övrig trafik. Även slitage i samband med detta påverkar föreningens ekonomi. Ovan 
synpunkter har påpekats till berörda inom kommunen från styrelsen för 
vägföreningen. 
 c) Ett önskemål från stämman var att styrelsen skickar ut 10 årsplanen vilket 
kommer att ske av styrelsen. 
 d) Synpunkter från stämman om framkomlighet och synfält i samband med växtlighet 
som häckar och sly vid vägens kanter. Styrelsen agerar löpande på ställen som är 
värst dock inte i polisform utan samtal och uppmaningar genom att följa regler från 
trafikverket. Det går även bra att grannar längs vägen påminner och pratar med 
varandra hur man upplever situationen. Vi har en uppmaning från trafikverket att röja 
för bättre sikt och framkomlighet. Att detta kan äventyra statliga bidraget vilket är stor 
del i vår förenings ekonomi. 
 e) Förslag finns att genomföra en Vägens Dag under kommande verksamhetsår 
med information, lättare arbete med vägar och trevligt umgänge. Styrelsen 



återkommer med inbjudan. 
 f) Nästa årsmöte kommer hållas innan sista augusti 2020. 

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
 Protokollet kommer finnas tillgängligt på anslagstavlor samt Morabys hemsida under 
fliken vägföreningen. Nytt för i år även på mail till de som har uppgett en fungerande 
mailadress. 

18. Mötet avslutas. 


