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Protokoll
fört vid Ringsjöhöjdens vägförenings årsstämma den 27/3 2011.
Plats: Sätoftaskolans matsal.
§1.
Stämman öppnades och ordförande Ulf hälsade alla välkomna. Kallelseförfarandet
godkändes.
§2.
Röstlängden fastställdes.
§ 3.
Bertil Johansson valdes till stämmans ordförande.
§ 4.
Åse Alexanderson valdes till stämmans sekreterare.
§ 5.
Till justerare och rösträknare valdes Jan Gren och Kaj Olsson.
§ 6.
Dagordningen godkändes i sin helhet.
§ 7.
Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades. Efter frågor och klargöranden, bl a.
den angelägna frågan om vägföreningens upplösande och att ansvaret övertas av
kommunen, besvarades. Årsstämman beslöt därefter att lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Revisionsberättelsen lästes upp av styrelsens ordförande varav framgick att
revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010.
§ 8.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010
§ 9.
1 st motion har inkommit till styrelsen inför årsmötet.
Motion från Lars Almroth/Ringsjöhöjdens villaägareförening ang anpassning av
stadgar. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att uppdra tillträdande styrelse
att snarast sammankalla både Ringsjöhöjdens villaägareförening och Ekbackens
villaägareförening, för att utreda vidare, dels eventuell stadgeändring och dels den
fortsatta skötseln av grönområdena upp på höjden.
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§ 10.
Ersättning till styrelsen och revisorerna för verksamhetsåret beslutades till:
Sekreterare 5 660: -, kassör 8 740:-, ordinarie styrelseledamot 1200:-,
ordförande 18 000: -, ordinarie revisor 600: - suppleanter 600:§ 11.
Ulf redogjorde för styrelsens förslag till budget 2011och påpekade att tryckfel
uppstått. Ledamöternas ersättning. se ändring
Debiteringslängden fastställdes i föreliggande skick. Styrelsen föreslår att avgiften
per andel är densamma: 300 kronor, vilket godkändes.
§ 12.
Styrelse och styrelseordförande valdes och ser ut som följer 2011
ordförande: Kent Staaf

2 år

ledamöter:

styrelsesuppl: Bertil Stafström 1 år
Agneta Aspegren 1 år
år)

Anja Edén
Peter Alexandersson
(Jan- Olle Nilsson
(Åse Alexanderson

2år
2 år
1år )
1

( ) = ej val i år
§ 13.
Revisorer 2011: Mikael Andersson 2 år
Revisorsuppl: Kristin Patron von Eggers 1 år

(Tord Nihlen 1 år)

§ 14.
Valberedning:

Sven Pettersson
Mathias Magnusson
Jimmy Törnqvist
Sammankallande är Sven Pettersson

1 år
1 år
1 år

§ 15.
Övriga frågor.
Det diskuterades gatbelysning på Ekbacken, Skötsel av grusvägar, E-fakturor eller
faktura via mail för att spara porto och papper, påminnelse om att hemsidan nu finns
och att all information kan nås där etc. Ingenting beslutades dock.
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§ 16.
Protokollet anslås på anslagstavlorna vid Styrmansvägen, i glasskåpet på
Ringsjöhöjden och på hemsidan.
§ 17.
Stämman avslutades och Styrelsens ordförande Ulf tackade för denna tid med
Ringsjöhöjdens vägförening.

Vid protokollet:

Ordförande:
Åse Alexanderson

justeras:

§ 4-17

Bertil Johansson

§ 1- 3

Ulf Petersson

justeras:
Kaj Olsson

Jan Gren

