VRÅNGÖ VÄGFÖRENING (VVF)
Protokoll Årsmöte Vrångöhuset (utomhus)
den 29 maj 2021
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Val av ordförande för stämman
Håkan Karlsten
Val av sekreterare för stämman
Björn Zeidler
Val av två justerare tillika rösträknare
Roland Gunneflo och Anna Johansson
Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
Årsmötet anses behörigen utlyst enligt stadgarna
Godkännande av röstlängd
Årsmötet godkände röstlängden (20 medlemmar närvarande).
Styrelsens och revisorernas berättelser
Årsberättelsen, räkenskaperna och revisorsberättelse blev uppläst och godkänt av
årsmötet.
Ansvarsfrihet för styrelsen för styrelsen
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Inga motioner från medlemmarna eller framställning från styrelsen.
Ersättning till styrelsen och revisorerna
• Årsmötet godkände att ge samma ersättning till styrelsen som tidigare år.
• Revisorernas ersättning kvarstår.
• Årsmötet godkände att Asfalteringsansvarig får ersättning, som inte får
överstiga styrelsens ersättning.
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.
Val av styrelse, styrelseordförande, ledamöter och suppleanter
Årsmötet godkände styrelsens förslag till nyval och omval
Anders Hallingberg, två år (ledamot)
Björn Zeidler, ett år (sekreterare)
Olof Sjödal, två år (suppleant)
Maria Kristensson, två år (ordinarie ledamot)
Anna Johansson, två år (suppleant)
Johannes Johansson, två år (suppleant)

Val av revisorer och suppleanter
Årsmötet godkände styrelsens förslag - Ulrika Arnelid Axelsson och Berit Sjöberg.
Fråga om val av valberedning
Årsmötet beslöt att styrelsen är valberedning.
Övriga frågor:
Digitala årsmöten
Årsmötet godkände att styrelsen får arbetet med att ge förslag till stadgeändring för
digitalt deltagande i årsmöte för VVF medlemmarna. I första hand skall fysisknärvaro
på årsmötet vara huvudregel. Digital närvaro skall vara ett undantag.
Asfaltering
• Anders Hallingberg redogjorde muntligt för asfalteringsplanen för 2021.
• Frågan ställdes om nuvarande grundarbete inför asfalteringen är tillfyllest. Det
är samma grundarbete som innan iläggning av el-kablar, på vägar som faller

•
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under VVF ansvar. Vidare skall vägarna återställas till hur det var innan
uppgrävningen.
Styrelsen, Anders H och Håkan K, skall undersöka och om möjligt genomföra
en efterbesiktning av vägarna efter asfalteringen.

Bergviksvägen - vattensamlingar
Denna sträcka faller inte under VVF ansvar, då den inte är förrättad. Det är
kommunens (trafikkontoret) ansvar.
Risupplaget
Inga förändringar.
Vägskyltning för gående
Anders H redogjorde för skyltningen för gående. Skyltar kommer att sättas upp i
Mittvik och i hamnen.
Platsanvisningsskyltar
Årsmötet fastställde att upprustning behövs. För att komma vidare så behövs frivillig
arbetskraft. För närvarande ingen som är intresserad av att vara sammankallande.
Återvinningsstation
Årsmötet var helt överens om att denna är mycket välskött.
Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
Protokollet från årsmötet kommer att anslås på Vrångö vägförenings hemsida, Mittvik
väntkur och lekparkens anslagstavla.
Mötet avslutas.
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de medlemmar som kommit.

Vid protokollet
…………………………………………………….
Björn Zeidler - sekreterare

………………………………………………………..
Håkan Karlsten - ordförande

Justeras
……………………………………………………
Anna Johansson

………………………………………………………..
Roland Gunneflo

