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Ordinarie stämma med Mölnlycke Vägförening i Röda rummet, Mölnlycke

Kulturhus torsdagen den 21 mars 2019 kl 19.00

Närvarolista: se lista sidan 9 jämte en fullmakt.

1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Anders Huvstig hälsade alla närvarande välkomna och

förklarade stämman öppnad.

2 Val av ordförande för stämman

Stämman valde Gunnar Häggström till ordförande.

3 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valde stämman Peter Ingvarsson.

4 Val av två justeringspersoner/rösträknare som tillsammans med

ordföranden för stämman justerar protokollet

Stämman valde Agneta Eriksson Sjöstrand och Ulla Almgren till

justeringspersoner att tillsammans med stämmoordföranden justera protokollet

samt till rösträknare.

5 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde närvarolistan (sid 9) att gälla som röstlängd.

6 Fråga om stämman är behörigen utlyst

Vägföreningens kassör Stig Adamsson redogjorde för att debiteringslängd och

övriga stämmohandlingar med bilagor har funnits tillgängliga i en pärm på

Mölnlycke bibliotek, hembygdsavdelningen, från och med den 6 mars 2019 och

att samma handlingar med undantag av debiteringslängd från och med

nyssnämnda dag även funnits upplagda på föreningens hemsida.

De närvarande medlemmarna fann att stämman varit behörigen utlyst.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning, bilaga

1 och 2

Dessa handlingar redovisas av Anders Huvstig respektive Stig Adamsson och

läggs till handlingarna.

8 Revisorernas berättelse, bilaga 3

Revisorn Dick Wesström redogör för berättelsen, som läggs till handlingarna.
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9 Fastställande och ansvarsfrihet

Stämman fastställde

a) resultat- och balansräkning

b) disponeringen av årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i

verksamhetsberättelsen.

c) Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10 Förslag från styrelsen

Styrelsen har inte lämnat något förslag till stämman.

11 Motioner från medlemmar

Det konstateras att det inte finns någon motion.

12 Beslut budget och avgift bilaga 4 och 5

a) Stämman fastställde styrelsens förslag till budget år 2019. Det noterades att

någon utdebitering inte görs för föreningens medlemmar i Gärdesområdet,

eftersom vägföreningen efter ett avtal med Härryda kommun inte har några

kostnader för vägarna i det området.

b) Stämman fastställde avgiften per andel till 1 150 kr enligt den framlagda

debiteringslängden och med senaste betalningsdag den 30 april 2019.

13 Ersättningar till styrelsen och revisorerna

Stämman konstaterade att dessa ersättningar fastställts genom fastställandet av

styrelsens förslag till budget för 2019.

14 Val av styrelse och styrelseordförande

På förslag av valberedningen (Gunnar Feuk och Bertil Johansson) valde

stämman

a) ordförande omval Anders Huvstig (1 år).

b) ledamöter för 2 år Stig Adamsson, Leif Dübech och Daniel Kumlin, samtliga

omval; det noterades att Anders Huvstig och Peter Ingvarsson är valda fram till

stämman 2020.

c) suppleant för 2 år omval Jarl Andreasson.

15 Val av revisorer

På förslag av valberedningen valde stämman

a) revisor 2 år omval Roger Treutiger; det noterades att Dick Wesström är vald

fram till stämman 2020.

b) suppleant 2 år omval Birgitta Danielsson; det noterades att Johan Fagerlind är

vald fram till stämman 2020.
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16 Val av valberedning

Stämman utsåg till valberedning för 2020 års ordinarie stämma Gunnar Feuk

och Bertil Johansson, båda omval. Gunnar Feuk utsågs till sammankallande.

17 Övriga frågor

a) Sigfrid Almgren framförde att de så kallade stickvägarna i Gärdesområdet

inte sköts, särskilt i fråga om vinterväghållning och sopning. Anders Huvstig

upplyste att Härryda kommun enligt avtal med vägföreningen skall sköta dessa

stickvägar. Vägföreningens styrelse tar upp denna fråga med kommunen.

b) Anders Huvstig informerade om att Härryda kommunstyrelse uppdragit åt

förvaltningen att ta fram förslag till överenskommelse med Pixbo och

Mölnlycke Vägföreningar om vintervägskötsel med mera i enlighet med det som

beskrivs i Sveriges kommuner och landstings skrift Väghållningens juridik.

18 Meddelande av plats där protokollet är tillgängligt

Protokollet skall vara tillgängligt fr.o.m. den 4 april 2019 i Mölnlycke biblioteks

hembygdsavdelning samt på vägföreningens hemsida.

19 Avslutning av stämman Anders Huvstig tackade stämmoordföranden

Gunnar Häggström för väl genomförd stämma och avslutade mötet.

Mölnlycke 2019-03-21

Sekreterare: Peter Ingvarsson

Peter Ingvarsson

Protokollet justeras den 28 mars 2019

Stämmoordförande: Gunnar Häggström

Gunnar Häggström

Agneta Eriksson Sjöstrand Ulla Almgren

Justering: Agneta Eriksson Sjöstrand Ulla Almgren
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MÖLNLYCKE VÄGFÖRENING

Mölnlycke Vägförening Bilaga   2
RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2018

BUDGETERAT UTFALL

Intäkter

Vägavgifter

Kommunbidrag

Ränteintäkter och påminnelseavgifter 0 kr

Övriga intäkter 0 kr 0 kr

Kostnader

Barmarksunderhåll

Beläggningsarbeten

Utbildning/konferenser 0 kr

Summa kostnader

Överfört till underhållsfonden

Årets överskott

BALANSRÄKNING FÖR ÅR 2018

2018-01-01 2018-12-31

Tillgångar

Postgirokonto

Bankkonto ( Swedbank + SBAB )

Medlemsfordringar, årets 0 kr 523 kr

Kundfordringar 0 kr 758 kr

Övriga interimsfordringar 0 kr

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulder 0 kr

Skuld skattekonto

Summa kortfristiga skulder

Underhållsfond

Årets balanserade resultat

Summa Skulder och Eget kapital

915 400 kr 915 860 kr

31 000 kr 27 171 kr

4 944 kr

946 400 kr 947 975 kr

-150 000 kr -59 695 kr

-495 000 kr -473 216 kr

Vintervägsunderhåll inkl flis och sopning -160 000 kr -262 365 kr

Styrelsearvoden inkl sociala avgifter -97 000 kr -97 178 kr

Revisionsarvoden inkl sociala avgifter -3 716 kr

Förvaltningskostnader inkl hemsida -32 400 kr -33 512 kr

-2 000 kr

-929 682 kr

-10 000 kr -10 000 kr

-8 293 kr

-946 400 kr -947 975 kr

Ing balans Utg balans

2 918 kr 5 475 kr

1 141 479 kr 1 106 266 kr

8 200 kr

1 152 597 kr 1 113 022 kr

Korttfristiga skulder

-37 365 kr

Övr interimsskulder -45 447 kr -22 834 kr

-47 104 kr -49 214 kr

-129 916 kr -72 048 kr

-927 751 kr -1 032 681

-94 930 kr -8 293

-1 152 597 kr -1 113 022 kr
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