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Årsstämma Ramsö Vägförening
Mötesdatum: Söndagen den 18 augusti 2019
Plats och tid: Kustbohemmet, kl. 14:00
Kallade: Alla medlemmar
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Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Fråga om årsstämman varit behörigt utlyst
Godkännande av dagordning
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fullmakter
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Motioner och framställningar från styrelsen
a) Motion från 1:96, bilaga 1, styrelsens svar på motionen, bilaga 2
Förslag till budget för kommande verksamhetsår
Fastställande av uttaxering för verksamhetsåret 2019-2020
Framläggande av debiteringslängd
Ersättning till styrelse och revisorer
Val av ordförande, ledamöter och suppleanter
Val av revisor och suppleant
Val av valberedning
Övriga frågor
Meddelande om plats där protokollet kommer att vara tillgängligt
Avslutning

PROTOKOLL
1.
2.
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Ordföranden Leif Wallin öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
Stämman valde Leif Wallin till ordförande för stämman.
Stämman valde Ann-Louise Månsson till sekreterare för stämman.
Stämman beslutade att årsstämman varit behörigen utlyst.
Stämman godkände föreslagen dagordning.
Stämman valde Ylva Kjellberg och Suzanne Askelöf till justeringsmän tillika rösträknare.
Fullmakter inlämnades. Beslöts enhälligt att avvakta med fastställande av röstlängd till dess
att det eventuellt blev behov av rösträkning.
8. Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
för verksamhetsåret. Ordföranden noterade i sammanhanget särskilt följande.
a. Den årliga dammbindningen genom spridning av saltlösning som påbörjats under
året gavs inget fortsatt stöd under 2020. Frågan flyttades till förslag till budget pkt
12.
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b. Styrelsen fick i uppdrag att ytterligare undersöka förutsättningarna för en hållbar och
varsam reparation av vägbanken vid Tynningösundet. Noterades särskilt att
• Trafikverket inte kommer att ge bidrag till kostnadsökningen vid manuellt
arbete, i övrigt kvarstår möjligheten att få bidrag
• Vissa träd kommer att kunna behållas, dock måste plats skapas för
nödvändiga maskiner
• Pernilla Gertell från samfällighetens styrelse erbjudit sig att hjälpa till med
upphandlingen.
9. Revisor David Elgeblad föredrog revisionsberättelsen.
10. Revisor David Elgeblad föreslog beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det den period
som revisionen avser.
Stämman beslutade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet
11. Motioner från medlem 1:96 avslogs i enlighet med styrelsens förslag till beslut vad gäller
punkterna 2-4. Punkt 1 avslogs vad gäller ny ansökan till länsstyrelsen men gav styrelsen i
uppdrag att se över möjligheten att sätta upp fler rekommendationskyltar för lägre
hastighet.
12. Förslag till budget för kommande verksamhetsår.
a. Ordföranden noterade att posten ”saltning 2x3 km- 45 000 kr” inte fick stöd av
stämman. Posten ströks och de avsatta 45 000 kr får användas till annat, primärt fler
farthinder och teknisk utredning av Tynningösundets reparationer. Med denna
ändring kunde stämman godkänna förslaget till budget för verksamhetsåret.
13. Stämman fastställde uttaxeringen 2 300 kr per andel.
14. Stämman la fram debiteringslängden.
15. Stämman godkände förslaget till ersättning till styrelsen och revisorer.
16. Valberedningen föredrog förslag av val av ordförande, ledamöter och suppleanter
Stämman valde följande, i enlighet med valberedningens förslag.
1. Ann-Louise Månsson– ordförande (nyval)
2. Magnus Pettersson – ledamot (omval)
3. Bo Bergman - ledamot (omval)
4. Jenny Haglund – ledamot (omval)
5. Björn Aronsson– ledamot (nyval)
6. Leif Wallin – suppleant (nyval)
7. Thomas Häggström – suppleant (nyval)
17. Valberedningen föredrog förslag av val av revisor och suppleant
Stämman valde följande, i enlighet med valberedningens förslag.
1. David Elgeblad- revisor (omval)
2. Jan Jansson – revisorssuppleant (omval)
18. Stämman valde, enligt sitt förslag , följande till valberedning:
a. Ylva Kjellberg,
b. Leif Wallin och
c. Kerstin Norborg.
19. Inga övriga frågor lyftes
20. Protokollet anslås på Ramsö brygga inom två veckor och publiceras också på ramso.nu.
21. Ordföranden för stämman avslutade årsstämman 2019 och tackade alla som närvarat för
deras deltagande.
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