VRÅNGÖ VÄGFÖRENING
Protokoll Årsmöte i Vrångöhuset
den 14 mars 2020

Dagordning
§1

Val av ordförande för stämman
Håkan Karlsten

§2

Val av sekreterare för stämman
Björn Zeidler

§3

Val av två justerare tillika rösträknare
Mikael Olsson, Lennart Petersohn

§4

Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
Årsmötet anses behörigen utlyst enligt stadgarna

§5

Godkännande av röstlängd
Årsmötet godkände röstlängden (19 stycken medlemmar närvarande).

§6

Styrelsens och revisorernas berättelser
Årsberättelsen, räkenskaperna och revisorsberättelse blev uppläst och godkänt
av årsmötet.

§7

Ansvarsfrihet för styrelsen för styrelsen
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

§8

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Inga motioner från medlemmarna.

§9

Ersättning till styrelsen och revisorerna
Årsmötet godkände att ge samma ersättning till styrelsen som tidigare år.

§ 10

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Årsmötet godkände styrelsens förslag, med bibehållna avgifter.
Förslag och beslut om avsättning till reparationsfonden
Årsmötet godkände styrelsens förslag.

§ 11

Val av styrelse, styrelseordförande, ledamöter och suppleanter
Årsmötet godkände styrelsens förslag till nyval och omval
Ordf Håkan Karlsten – omval 2 år
Kassör Agneta Dalmen – omval 2 år
Emelie Bergqvist – omval 2 år
Dan Heberg - nyval
Maria Kristensson - nyval
Sitter kvar ett år till:
Olof Sjödal
Anders Hallingberg
Björn Zeidler (tar platsen som sekreterare)

§ 12

Val av revisorer och suppleanter
Årsmötet godkände styrelsens förslag - Ulrika Arnelid Axelsson och Berit
Sjöberg.

§ 13

Fråga om val av valberedning
Årsmötet beslöt att styrelsen är valberedning.

§ 14

Övriga frågor:
Årsmötet godkände styrelsens förslag på att använda e-post för utskick av
kallelse, inbetalning mm.
Hur skall rishanteringen skötas
Ordföranden redogjorde för nuvarande status.
Bl.a att avtalet är uppsagt med kretslopp och vatten. Vilket innebär att
Vägföreningen f.n. inte betalar för hanteringen.
Frågan drivs vidare av Vägföreningen.
Plast sortering
Detta kommer att införas under våren 2020.
Mittvik
Vid frågor så kan medlemmarna kontakta trafikkontoret direkt.
Klarställande av Mittvik beräknas bli våren 2020.
Nya högspännings elkablar dragning på Vrångö
Ordföranden redogjorde för nuvarande status.
Det är krav från trafikkontoret att södra skärgårdens vägföreningar skall ta hand
om vägbelysningen (elstolpar).
All elförsörjning till fastigheterna kommer att gå markledes.
Asfaltering
Asfalteringen vid nya kyrkogården är undermålig och kommer att göras om.
Vägföreningen har inte betalat för detta.

§ 15

Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
Protokollet från årsmötet kommer att anslås på Vrång vägförenings hemsida,
Mittvik (busskuren) och skolans anslagstavla.

§ 16

Mötet avslutas.
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de medlemmar som kommit.

Vid protokollet
…………………………………………………….
………………………………………………………..
Björn Zeidler - sekreterare
Håkan Karlsten - ordförande
Justeras
……………………………………………………
………………………………………………………..
Lennart Petersohn
Mikael Olsson

