
Protokoll Vägföreningens årsmöte 19 augusti

Mora Ekeby samfällighetsförening
När: Lördag 19 augusti 2017
Var: Sågen
Tid: 10:00

1: Bertil Andersson valdes till ordförande för mötet

2: Viktor Axelsson valdes till sekreterare för mötet

3: Anneli Isaksson och Robert Isaksson valdes till justeringsmän

4: Årsmötet befanns behörigen utlyst.

5: Dagordningen godkändes.

6: Mats Johnson gick igenom verksamhetsberättelsen.
Stämman accepterade. Dock ska materialet runt årsmötet läggas ut innan och 

                      efter på Morabys hemsida under fliken ”Vägföreningen”.

7: Leif Lantz, sammankallande revisor, gick igenom revisionsberättelsen.

8: Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9: Motioner och skrivelser 
 Motion från styrelsen om slitageavgift.

Motionen antogs.
 Motion från styrelsen om inträdesavgift till samfällighetsförening.

Stämman antog motionen, men beslutade att det ska vara en fast avgift på 5000kr 
oavsett fastighetens placering.

 Motion från styrelsen om uppdatera andelstal/debiteringstal.
Motionen antogs men ändrades:
Punkt 1 stryks
Punkt 2 ändras benämningen ”medlemsartikel” till debiteringslängd”

 Motion från styrelsen bordlägger förra årets motion angående beläggning av 
sträckan torget-udden med Y1G.
Motionen antogs.

10: Stämman godkände följande ersättning: 1000kr kassör, 500kr ordförande, 
                      500kr sekreterare.
11: Budgeten för kommande verksamhetsår antogs av stämman.
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12: -Val av 3 st ledamöter
Mats Jonsson, omval på 2 år 
Viktor Axelsson, 1 år kvar 
Micke Pettersson, 1 år kvar
Leif Björklund, omval på 2 år
Dan Åsander, nyval på 2 år

-Val av ordförande för 1 år 
Mats Johnson
-Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år
Nyval av Magnus Ollèn och Ola Lindkvist

13: -Val av 2 revisorer för en tid av 1 år
Omval av Leif Lants och Kurt Göran Andersson
-Val av 1 revisorsuppleanter för en tid av 1 år
Omval Kristina Morvik

14: Val av valberedningen för en tid av 1 år, varav den ena är sammankallande
Nyval av Bo-Göran Ulfberg sammankallade och Lars Ånestrand

15: Övriga frågor
-Verksamhetsplanen gick igenom.
-En medlem påpekade att under kantklipppningen har entrepenör klippt på medlemens 
tomt. Styrelsen utreder detta.
-Stämman beslutade att kantklippning ska ske innan midsommar.

16: Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Morabys hemsida under fliken ”vägföreningen”

17: Mötet avslutas

Sekreterare Viktor Axelsson _________________________

Ordförande Bertil Andersson _________________________

Justeringsmän Anneli Isaksson _________________________

Robert Isaksson _________________________
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