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Protokoll

ftirt vid Ringsjöhöjdens vägforenings årsståimma den 2013 2016.
Plats: Sätoftaskolans matsal.

§ 1. Ståimman öppnades och styrelsens ordfiirande Kent hälsade alla välkomna.
Kallel s eforfarandet godkände s.

§2. Röstlängden fastställdes. 29 fastigheter med 6 andelar och lfastighet med 3
andelar

§ 3. Kent Staaf valdes till stämmans ordftirande.

§ 4. Åse Alexanderson valdes till stiimmans sekreterare.

§ 5. Till justerare och rösträknare valdes Per Mikael Sternberg och Per Ola
Jönsson.

§ 6. Dagordningen godkändes i sin helhet.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades. Efter diskussion om att
badplatsen har fiir litet andelsantal och om trafikproblemen kring badplatsen
beslöts att: l) En skrivelse till Kommunen från Ringsjöhöjdens årsstämma,
som tar upp trafikproblemen och andelsantalet skall skickas. 2) Ett separat
möte med kommunen om badplatsen skall om möjligt ordnas. Årsståimman
beslöt därefter attlägga 2015 års verksamhetsberättelse till handlingarna.

§ 8. Resultat- och balansräkning ftir 2015 redogiordes. Föreningens överskott är
27A 00A kr. Detta går i huvudsak till äsfaltering av vägama20L6- zAU.

§ 9. Stämman beslöt enl styrelsens förslag att 255 000 kr av överskottet skall
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avsättas till fonden., resterande belopp överfors till eget kapital. Därefter
godkändes resultat- och balansråikningen.

§ 10. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 1 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2015

§ 12. 2 st motioner har inkommit till styrelsen inftir årstämman.
1) Motionfrån Anders Rosön och boende på Sunnanvdgn ang det stora
slitaget på vcigen. Stämman beslutade enligt styrelsens fiirslag att avvakta
med ftirbättringar till20L7 då hela området ska asfalteras och uppgraderas.
Men om Jan Olle vid besiktningen med Peab (slitage p g a fibernedläggning)
finner det nödvändigt så kan asfaltering bil aktuellt redan i år. Representant
ftir boende på vägen inbjöds att närvara vid besiktning.

2) Motionfrån lröne Mårtensson ang skötsel av"badplatsen"på
skepparvrlgen. Stämman beslöt att avslå ftirslaget då vägftireningen varken
har befogenheter eller s§ldigheter att idka skötsel på annans mark. I det här
fallet kommunens. Dåiremot kan privatpersoner och/eller styrelsen vädja till
kommuaen att de sköter sin mark. Privatpersoner kan även sköta marken
som hittills.

§ 13. Stämman beslöt enl styrelsens fiirslag att ingen forändring skulle ske vad
beträffar ersättning till styrelsen och revisorerna dvs ordforanden 18.000kr,
sekreteraren 5 600kr, ordinarie ledamot 1 5 00kr, styrelsesuppleant 600kr,
revisorlOO0kr och ledamot i valberedningen 500kr.

§ 14.Verksamhetsplan for 20t6 godkändes.

§ 15. Utdebitering fiir 20L6: oforändrat 35}>landel godkändes.
Debiteringslängden fastställdes i ftireliggande skick. Styrelsens ftirslag till
budget for 2016 fastställdes.
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§ 16. Styrelsens forslag till langtidsbudget fastställdes av stämman.

§ 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen 2016 ser dåirmed ut som
foljer:

ordftirande: Kent Staaf 1 år kvar

ledamot: Jan Olle Nilsson 2 är

ledamot: Sarah MagnussonZ är

ledamot: Jonny Johansson 1 år kvar

ledamot: Axel Plantin 1 år kvar

suppl: Ingrid Magnusson 1 år

suppl: Åse Alexanderson 1 år

§ 18. Val av revisorer och revisors supleanter:

ordinarie: Tord Nil6n 2 år

ordinarie: Mikael Andersson 1 år kvar

suppleant: Kristina Patron von Eggers 1 år

suppleant: Lars Almroth 1 år

§ 19.Va1 av valberedning

Valberedning: Sven Pettersson 1 år
Mathias Magnusson 1 ar
vakant 1 är

Stämman kunde inte uppbringa någon kandidat till valberedningens vakans
så det bestiimdes att de ffir klara sig på 2 pers i valberedningen i år.
Vakansen utlyses på hemsidan.

§ 20. Ovriga frågor.
N?ir man ska utöva påtryckningar på kommunens tjänstemän vad det gäller
vdgar, grönområden och badplats iir högsta chefen där Rolf Karlsson. Är det
politiska beslut så finns det2 kommunalråd att vända sig till.
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Stämmohandlingarna borde nulnreras ftir lättare hantering.

§ 21. Protokollet anslås på anslagstavlorna vid Styrmansvägen, i glasskåpet på
Ringsjöhöjden och på hemsidan. Inom 2 veckor.

§ 22. Stämman avslutades.

Vid protokollet: Ordförande:
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Ase Alexanderson § 4-17 Kent Staaf

justeras:

"4'åfu
Per Ola Jönssön

justeras:


