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Protokoll: Ingmarsö Vägförening Ordinarie Föreningsstämma 2018‐06‐09
Sammanträdets art:
Plats:
Tid:
Närvarande

Ordinarie föreningsstämma i Ingmarsö Vägförening
Missionshuset Ingmarsö
Lördag den 9 juni 2018, Kl 13.00 – 14.30
Se närvarolista

1 Stämmans öppnande
Ordföranden Jan Lövros öppnade stämman samt hälsade alla välkomna
2 Fastställande av röstlängd
Beslöts fastställa närvarolistan som röstlängd
1. Val av ordförande för stämman
Christer Sandberg valdes som ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för Stämman
Anders Edenfelt valdes som sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Claes Koffman och Per‐Åke Hellander valdes
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
Desamma behandlades och godkändes
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
6. Framställningar från styrelsens och medlemsmotioner
Motion från Christer Deckmark angående att det utarbetas en miljö och kulturpolicy
för hur vårt vägnät ska integreras i kulturmiljön.
Beslöts att:
Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som tillsammans med Byalaget utarbetar denna
policy att förelägga nästa årsstämma.
Motion/frågeställningar från Stefan Ljungberg.
A
Stålsponten under tillfälliga angöringsbryggan vid Norra bryggan håller på att
rosta sönder. Stefans förslag är att en ny spontning utförs utanför befintlig
brygga vilket medför att man också löser problemet med uppgrundningen.
Beslöts att:
Styrelsen under verksamhetsåret tar fram en plan för hur arbetet ska utföras, tar in
anbud och söker bidrag från kommunen och transportstyrelsen.
B

Tack vare underminering av rampen på Norra har en uppgrundning skett
utanför rampen som bör åtgärdas
Att åtgärda rampen finns med i underhållplanen för verksamhetsåret.
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C
Tack vare ökad trafik med fordon behövs fler parkeringsplatser vid Norra
Beslöts att:
Styrelsen utreder hur man kan skapa flera platser.
7. Ersättning till Styrelse och revisorer
Beslöts att arvodet ( en lunch eller middag) ska vara max 500:‐/person och att även
vår entreprenör är bjuden.
8. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
Densamma behandlades och godkändes. Avgiften för 2019/2012 förblir oförändrad
1000:‐/andel
9. Val av styrelse
A
Styrelse
Anders Edenfelt, Christer Sandberg och Lars Holmbäck valdes på 2 år
(Mia Alonzo och Christina Axelsson har ett år kvar på sina mandat)
B

Styrelseordförande
Anders Edenfelt valdes till föreningens ordförande för ett år

C

Suppleanter
Bertil Öberg och Göran Larsson valdes på ett år

10. Val av revisorer
Christer Erlandsson och Christer Måhl valdes till föreningens revisorer för ett år
11. Val av valberedning
Till valberedning valdes Sivan Månson (sammankallande) och Patrik Hinders
12. Öppen diskussion om hur vi vill bli informerade i framtiden
Efter en givande diskussion beslöts att:
Nästa års utskick inför årstämmans består av kallelse och faktura
Alla andra handlingar avseende årsmötet hämtar medlemmarna från vagnu.se
hemsida. Instruktioner hur man gör detta skickas med i kallelsen.
Om någon medlem ej kan hämta handlingar från vägnu kan man kontakta
styrelsen och få handlingarna med post
13. Protokolljustering samt protokollets tillgänglighet
Protokollet justeras inom två veckor
Protokollet anslås i vänthusen på Norra och Södra Ingmarsö
14. Tid och plats för 2018 års stämma
Beslutades att nästa ordinarie föreningsstämma hålls lördagen den 15 juni kl 13 på
Lurkan
15. Stämman avslutas
Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman
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