
Protokoll fort vid arsmote med Angstugan-, Osttorp-, En-
och Tjuvholmens Vagsamfallighetsforening 2015

Datum: 13juni2015
Plats: Fralsningsarmens sommarhem, Tjuvholmen

Narvarande: 37 deltagare som representerade 30 fastigheter enligt bilagd
forteckning.

§ 1. Motets oppnande
Foreningens ordforande Inger Ahlberg halsade medlemmarna valkomna och
forklarade motet oppnat.

§ 2 Val av ordforande for motet
Till motesordfb'rande valdes Lars Persson.

§ 3 Val av sekreterare for motet
Till motessekreterare valdes Stefan Gustafsson.

§ 4 Val av justerare for motet
Till justerare av motesprotokollet valdes Agnetha Lindgren och Mikael
Karlsson.

§ 5 Val av rostraknare for motet
Till rostraknare for motet valdes Agnetha Lindgren och Mikael Karlsson.

§ 6 Fraga om motets utlysande
Kallelsen har varit uppsatt sedan mitten av maj pa fb'reningens anslagstavlor
och pa hemsidan sedan tidigare. Arsmotet beslutade art arsmotet blivit behorigt
utlyst.

§ 7 Faststallande av dagordning
Forslaget till dagordning godkandes med tillagget att stryka §16 a och §16 c.

§ 8 Verksamhetsberattelse for 2014
Motesordfb'randen gav tid for att lasa igenom verksamhetsberattelsen och laste
sedan upp slutorden. Arsmotet beslutade att godkanna och lagga
verksamhetsberattelsen med godkannande till handlingarna.

§ 9 Ekonomisk redovisning
Kassoren Jan-Olof Gustafsson kommenterade den ekonomiska redovisningen
for 2014, som innehaller ett overskott 30 328 kroner. Arsmotet beslutade att
godkanna den ekonomiska redovisningen och att resultatet overfors i ny
balansrakning.

§ 10 Revisorernas berattelse
Revisor Nils Olof Malmstrom laste upp revisorernas berattelse for
verksamhetsaret 2014. Arsmotet beslutade att godkanna revisionsrapporten.



§ 11 Fraga om ansvarsfrihet
Arsmotet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2014.

§ 12 Inkomna motioner och forslag fran styrelsen
a. Mikael Karlsson foreslar att foreningen koper in en traktor for skotsel av

vagen och att Bert Englund kor och hanterar den. Arsmotet beslutade att
avsla motionen i enlighet med styrelsens forslag.

b. Olle Hqjer och Trine Haugset foreslar att arsavgiften inte automatiskt ska
hqjas med 10 % utan anpassas efter det faktiska behovet. Foreningens
ordforande Inger Ahlberg berattade att styrelsen tidigare beslutat att inte att
hqja avgiften automatiskt med 10 %. Styrelsen har tillsatt tva arbetsgrupper
som kommer att presentera forslag till kortsiktig och langsiktig skotsel av
vagen och fb'resla avgift for 2016. Arsmotet beslutade enligt styrelsens
forslag att motionen darmed ar besvarad.

c. Styrelsen foreslar att beslut om avgift och budget for 2016 fattas pa extra
stamma hb'sten 2015. Arsmotet beslutade enligt styrelsens forslag.
Ordforanden informerade om att datum redan ar inbokat - den 26
September.

§ 13 Ersattning till styrelse och revisorer for 2015
Beslutades om oforandrat arvode, 9 000 kroner, for styrelsen och revisorerna
under verksamhetsaret 2015. Foreningens ordforande Inger Ahlberg talade om
att pengarna kommer att anvandas till styrelsen och medlemsmotena under
varen och hosten.

§ 14 Arsavgift och debiteringslangd
Beslut om avgift for 2016 tas pa extrastamman under hosten efter att
vaganbudsgruppen lamnat sitt forslag pa hur vagen ska skotas.

§ 15 Budget for ar 2016
Beslut om budget for 2016 fattas pa extrastamman under hosten.

§ 16 Val
Till ledamot for 2 ar omvaldes Ulla Kviby.
Till ledamot for 2 ar omvaldes Jan-Olof Gustafsson.
Till suppleanter for 1 ar omvaldes Lars Carlstedt och Marcus Gothberg och
Monica de Santa Cruz
Till revisor omvaldes Nils-Olof Malmstrom for tva ar.
Till revisorssuppleant omvaldes Fredrik Dahlberg for ett ar.
Till valberedare omvaldes Solveig Lindhe for tva ar.

§ 17 Ovriga fragor
Anders Lindhe tog upp att koloniforeningen har anlagt parkeringsplatser
(svartbyggen enligt Lindhe) pa omrade som egentligen ar en del av vagen. Han
fb'reslog att de ordnar snedparkering sa att de far in bilarna langre. Inger
Ahlberg berattade att hon tagit upp fragan om parkeringen med kommunens
representant nar koloniforeningen horde av sig om att utoka sin parkering.
Styrelsen tar till sig fragan.



§ 18 Information om var protokollet kommer att anslas
Protokollen kommer att sattas upp pa fb'reningens anslagstavlor och la'ggas ut
pa hemsidan.

§ 19 Motets avslutande
Motesordforanden Lars Pettersson tackade for visat intresse och tackade alia
som deltagit i fb'reningsarbetet under aret innan han avslutade motet.

Vid protokollet Justeras
O i / ' i J , /

Stipfan Gustafsson Lars Persson

Justeras Justeras

B
gnetha Lindgren Mikael Karlsson


