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Protokoll fört vid årsmöte med Ängstugan –,  Östtorp-,  

En- och Tjuvholmens Vägsamfällighetsförening den 15 

juni 2013 

Plats: Frälsningsarméns sommarhem, Tjuvholmen 

Närvarande: 40 medlemmar enligt bilagd förteckning, 35 fastigheter var 

representerade.  

 

§ 1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Börje Berzén hälsade välkommen till årsmötet och 

förklarade mötet öppnat.  

 

 

§ 2 Val av ordförande för mötet 

Till mötesordförande valdes Börje Berzén.  

 

 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

Till mötessekreterare valdes Stefan Gustafsson.  

 

 

§ 4 Val av justerare för mötet 

Till justerare av mötesprotokollet valdes Gertrud Hellgren och Inger Ahlberg.  

 

 

§ 5 Val av rösträknare för mötet 

Till rösträknare för mötet valdes Gertrud Hellgren och Inger Ahlberg.  

 

 

§ 6 Fråga om mötets utlysande 

Kallelsen har varit uppsatt sedan 6 maj på föreningens anslagstavlor och på 

hemsidan. Årsmötet beslutade att årsmötet blivit behörigt utlyst.  

 

 

§ 7 Fastställande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkändes.  

 

 

§ 8 Verksamhetsberättelse för år 2012 

Mötesordföranden lämnade möjlighet för mötesdeltagarna att läsa igenom 

verksamhetsberättelsen. Mötet beslutade att godkänna och lägga 

verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.  

 

 

§ 9 Ekonomisk redovisning  

Kassören Jan-Olof Gustafsson kommenterade den ekonomiska redovisningen 

för 2012, som innehåller ett överskott 13 515,54 kronor. Årsmötet beslutade att 

godkänna den ekonomiska redovisningen och att resultatet överförs till ny 

räkning.  
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§ 10 Revisorernas berättelse 

Revisor Åke Ahlberg läste upp revisorernas berättelse för verksamhetsåret 

2012. Revisionsrapporten godkändes.  

 

 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret.  

 

 

§ 12 Årsavgift 

Den utdelade debiteringslängden kommenterades av kassören och godkändes 

av årsmötet. Avgiften höjs med 10 % per år enligt tidigare beslut. 

 

 

§ 13 Ersättning till styrelsen för år 2013 

Beslutades om oförändrat arvode, 9 000 kronor, för styrelsen under 

verksamhetsåret 2013.  

 

 

§ 14 Budget för år 2013 

Förslaget till budget för 2013 godkändes.  

 

 

§ 15 Val  

Till ordförande för 2 år nyvaldes Inger Ahlberg.  

Till ledamot för 1 år omvaldes/fyllnad Peter Lundh.  

Nyköpings kommun har utsett Sven-Olof Gustafsson som kommunens 

representant i vår styrelse.  

Till suppleanter för 1 år omvaldes Peter Ågren och Thomas Lindberg samt 

nyvaldes Margus Mägi. 

Till revisor omvaldes Nils-Olof Malmström för två år. 

Till revisor nyvaldes Siv Forsberg för ett år. 

Till revisorssuppleant nyvaldes Fredrik Dahlberg för ett år. 

Till valberedare omvaldes Solveig Lindhe för 2 år.  

Till valberedare nyvaldes Agnetha Lindgren för ett år. 

 

 

§ 16 Inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

 

 

§ 17 Övriga frågor 

Börje Berzén informerade om föreningens styrelsearbete, där vi har en 

samverkansstyrelse för alla föreningarna och har gemensamma möten. Det är 

därför vi väljer medlemmar till gemensamma poster. 
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Ordföranden berättade också att det är svårt att hålla vägen i bra skick. Under 

våren i år har vi fyllt på nytt grus och vägen har skrapats. Den grushög som 

finns vid Quitten ska planas ut mot vägen. 

 

Diskussion om olika sätt att hålla vägen i skick. Kan vi fylla ut groparna 

manuellt? Ska vi ha annat material att lägga på vägen? Sättgrus, stenmjöl eller 

slagg från Oxelösund? Groparna i vägen får inte bli för djupa innan skrapning. 

Alla uppmanades att undvika att köra i vattenpölarna för att inte groparna ska 

bli större. 

 

Den nya styrelsen fick uppdraget att hitta bra former för skötseln av våra vägar. 

Några medlemmar anmälde sig att bidra med fakta och erfarenheter.  

 

Fortfarande kör många för fort framför allt på vägen fram till Frälsningsarmén. 

Styrelsen fick uppdraget att titta även på det och förutsättningarna att sätta upp 

farthinder.  

 

 

§ 18 Mötets avslutande 

Den avgående ordföranden Börje Berzén tackade för visat intresse, avslutade 

mötet och överlämnade sedan ordförandeklubban till den tillträdande 

ordföranden Inger Ahlberg. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

SG    BB 

Stefan Gustafsson   Börje Berzén 

 

 

Justeras    Justeras 

 

IA    GH 

Inger Ahlberg   Gertrud Hellgren 


