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Protokollfört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna
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Klacknäsets vägförening (Kvf) den 25 mars 2O2O

§r

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Styrelsens ordförande Fredrik Persson hälsade medlemmarna välkomna och

förklarade stämman öppnad och fastställde, efter att ha tillfrågat stämman, mötet
behörigt utlyst

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 13 röstberättigade medlemmar varav 6 fullmakter,

§3

Val av ordforande av stämman
Andreas Eriksson valdes till ordförande för stämman.

§a

Val av sekreterare för stämman
Nils Hellström valdes till sekreterare för stämman.

§s

Val av justerare for stämman och tillika rösträknare
Tilljusterare och tillika rösträknare valdes Roger Broman och Bo Johansson.

§6

Fastställande av dagord ning
Stämman godkände den förelagda dagordningen.

§z

Styrelsens verksa m hetsberättelse
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styrelsens forslag till beslut om disposition av årets resultat
Styrelsens förslag
Balanserat resultat, eget kapital
Avsatt till förnyelsefond

Årets underskott
Avsättes till förnyelsefond enl. stadgar
Balanseras i nv räknins

7424t9,84

kronor
kronor
kronor
kronor
kronor

145 430,00

-518 555,48
- 25 000

344294..36

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition

§8

Fastställande av Resultat och balansräkning
Redovisades och faststäl ldes.

§e

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs för stämman.

§10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades
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§ 11

lnkomna motioner, samt styrelsens förslag till stämmobeslut (reviderade
stadgar Kvf)
En motion från Kjell de Meijere har lämnats in inom föreskriven tid.

Föreslås att Slingerstigen återfår sin status som lokalgata genom att hindren läggs
tillbaka, dike grävs eller på annat trafiksäkert sätt åtgärdas

att skyltningen från Klacknäsvägen förbättras så det tydligt framgår vad som är infart

till parkering och baden.
Efter en kort diskussion beslutade stämman att bifalla motionen.
Förslag till stadgeändring föredrogs av Stefan Wiberg och diskuterades av
stämman.
Stämman beslutade efter justeringar av förslaget att anta det förelagda förslaget
till reviderade stadgar. Stadgeändringar skall beslutas på två ordinarie stämmor

varför fastställandet sker på 2A27 års stämma. lnnan stadgarna kan gälla ska de
anmälas och registreras hos Länsstyrelsen.

§ 12

Beslut om ersättning till styrelse, revisorer och valberedning
Stämman godkände styrelsens förslag för ersättningar till styrelse och revisorer.
Ersättningarna är kopplade till prisbasbeloppet från 2019 (47 300). Efter årets
uppräkning 1",72% är det gemensamma arvodet, 52 355: - för styrelsen och 6 6L2: - f ör
revisorer.
Valberedningen ersätts med 995: - per funktionär.

§ 13

Verksamhetsplan och budget for 2020
Verksamhetsplan för 2020 föredrogs och godkändes av stämman. Budget för 2O2O

föredrogs av ordförande och stämman godkände budget för 2020.

§ 14

Fastställande av vägavgift för 2020 efter debiteringslängd
Styrelsen föreslår efter föredragning av ordföranden. Oförändrade avgifter for 2020.

Avgift för hel andel 1,0 debiteras med 1 000 kr/år. Avgift för obebyggd tomt
andel 0,25 debiteras med 250 kr/år. Förfallodag per den 30 april 2020.
Efter justering av debiteringslängd, beslutade stämman fastställa föreslagen årsavgift.

§ 15

Val av styrelseledarnöter för 2 år
Nils Hellström nyval 2 är till2022.
Bo Johansson nyval 2 är

till2022.

Andreas Eriksson omval på två (2) år till år 2022.
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Fyllnadsval 1år
Göran Dahlstrand f,illnadsval 1år till 2021.

§16

Val av ordförande för 1 år
Fredrik Persson valdes av stämman till 2021.

§17

Val av styrelsesuppleanter for 1 år
Stämman valde Hannu Alhonen och Steinar Thon till 2021.

§18

Val av revisorer for 1 år
lnger Cederblad och Henrik Atmer valdes till202L.

§19

Val av revisorssuppleant for 1 år
Ronnie Mårtensson valdes till202L.

§20

Val av valberedning för 1 år
lnga kandidater har anmält sig. Stämman ger Styrelsen i uppdrag att aktivt söka inför
nästa verksamhetsår.

§21

Övriga frågor
Ett antal ledamöter har under året lämnat Styrelsen, och de avtackades i sin

frånvaro. Dessa är Sören Löwgren, Cecilia Wiberg-Ohlin och Alf Segergren.
Stefan Wiberg avtackades på mötet.

§22

Tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet
Stämmoprotokollet anslås på föreningens anslagstavlor inom två veckor efter
stämman.

Til lgä ngligt även på

http://www.inga rokontor.se/Klacknaset och

www.ingaro.com

§23

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat

lngarö den 25 mars 2019

Justerarare:

