Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i
Klacknäsets Vägförening (KVF) den 30 Mars 2011

§1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Styrelsens ordförande Palle Wiberg hälsade medlemmarna välkomna och
förklarade stämman öppnad. Föreningsstämman konstaterades vara i behörig
ordning sammankallad.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes. Totalt 16 röster varav 3 fullmakter.

§3

Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Palle Wiberg

§4

Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Caroline Eklund

§5

Val av justeringsmän/kvinnor för stämman, tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Rolf Andersson och Åke Engström

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Dagordningen justerades, då punkt 19 (övriga frågor) fallit bort i kallelsen.
Frågan om farthinder, som var en motion från tidigare föreningsstämma,
Slingerstigen lades till punkt 19 (övriga frågor).
Verksamhetsberättelsen presenterades och medlemmarna inbjöds att ställa
frågor.
Felaktighet konstaterades i verksamhetsberättelsen. I stycket ”Om föreningen”
ströks texten ”Antalet obetalda medlemsavgifter 2010 var 1 st. Medlemsskulder
uppgick till 800,-. Rätt är ”Antalet obetalda medlemsavgifter 2010 var 1 st.
Medlemsskulder uppgick till 800. Belopp för ofakturerade medlemsavgifter 2010
uppgår till 6800, dessa fakturerades under 2011.

§7

Fastställande av resultat och balansräkning
Resultat och balansräkning fastställdes av stämman.
Årets överskott 92 786,50:- balanseras i ny räkning totalt 256 254,58:Till förnyelsefond avsätts 2 610:v -, totalt 29 110: Notering gjordes att hela årsredovisningen inklusive resultat och balansräkning
skall vara undertecknad av styrelsen.

§8

Revisorernas revisionsberättelse
Revisionsberättelsen presenterades.

§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
förvaltningen under räkenskapsåret. (2010-01-01 till 2011-12-31)

§ 10

Inkomna motioner
Inga inkomna motioner för verksamhetsåret 2011

§ 11

Styrelsens förslag om utgifts och inkomststat samt
debiteringslängd
Styrelsen förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd
presenterades.
Medlemmarna framlade ytterligare 2 alternativa lägre förslag, varav det ena
återkallades.
Beslutat förslag innebär att årsavgiften fastställdes till 1 000: - för bebyggd
fastighet och 250 för obebyggd för år 2011 varav 200: - respektive 50: - per
fastighet redovisas som reserv i budget. Styrelsen justerar i budgeten enligt
beslutat förslag. Beslut fattades även av föreningsstämman att,
förhandsdebitering, vid höjning av årsavgift, inte får ske.
Föreningsstämman framförde önskemål till styrelsen om att budget för
kommande verksamhetsår kompletteras med utfall och budget för det
redovisade året.

§ 12

Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
Alternativt förslag till arvode för styrelsen framlades. Frågan avgjordes genom
handuppräckning. Föreningsstämman fastställde att arvode till styrelsen för
tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma skall utgå med 33 240: - att av
ordföranden fördelas mellan dess ledamöter.

§ 13

Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Till ordinarie ledamöter av föreningens styrelse fram till 2013 års
föreningsstämma omvaldes Sören Löwgren och Fredrik Person

§ 14

Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Till styrelsesuppleanter fram till 2012 års föreningsstämma omvaldes Jan
Westlund och Claes Eklund

§ 15

Val av ordförande för en tid av ett år
Till ordförande fram till 2012 års föreningsstämma omvaldes Palle Wiberg

§ 16

Val av revisorer för en tid av ett år
Till revisorer fram till 2012 års föreningsstämma omvaldes Therese Billberg och
Inger Cederblad

§ 17

Val av revisorssuppleant för en tid av ett år
Till revisorssuppleant fram till 2012 års föreningsstämma omvaldes Ulla
Carlsson

§ 18

Val av valberedning för en tid av ett år
Till valberedning valdes Gunnela Ivanov och Håkan Nilsson

