
Ri ngsjöhöjdens Vägfö ren i ng
Orgnr: 842001-0608

Protokoll Årsstämma
L943fi

Ringsjöhöjdens vägförening - Årsstä mma

Dag: 2019-03-17
Tid: 11.00
Plats: Sätoftaskolans matsal, Höör

Deltagare:
24 fastigheter
Kent Staaf, styrelseordförande
Sa ra h Nystedt, styre lseleda m ot, ti I I i ka sekretera re
Axel Pla ntin, styrelseledamot
Peter Eriksson, styrelseledamot
N isse Stjä rn kvist, styrelsesupplea nt, til li ka väga nsva rig
Åse Alexa ndersson, styrelsesuppleant
Bertil Nilsson, styrelsesuppleant
Gisela Petersson, kassör

Sven Pettersson, valberedning

Kallade/ förhindrade att närvara:
XXX fastigheter
Jonny Joha nsson, styrelseledamot
Thord Nihl6n, revisor
Mikael Andersson, revisor
Kristina Patron von Eggers, revisorssuppleant
Lars Almroth, revisorssuppleant
Mathias Magnusson, valberedning

Bilagor:
1 Förslag till dagordning för föreningsstämma 2019
2 Verksamhetsberättelse för år 2018
3 Resultatrapport
4 Balansrapport
5 Revisionsberättelse
6 Motion, Skötselplon
7 Förslag till verksamhetsplan för år 2019
8 Förslag till Budget 20L9
9 Förslag till Långtidsbudget 2019 -2024
10 Förutsättningar för stadsbidrag

§1
lnledning a) Stämmans öppnande

Styrelseordförande, Kent Staaf hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
b) Godkännande av kallelseförfarandet
Kal lelseförfa ra ndet godkändes.
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§z
Fastställande av
röstlängden Totalt 24 fastigheter representerade varav l- med gul röstlapp och 23

med grön röstlapp.
Röstlängden fastställdes till 6 röster per åretruntfastighet,
motsvarande grön röstlapp och 3 röster per obebyggd fastighet,
motsvara nde gul röstla pp.

Vid röstning för beslut av kostnadsfrågor motsvarade grön 6 röster och
gul motsvarade 3 röster.
Vid personval räknades L röst per fastighet.

§3
Val av ordförande för
årsstämman Till årsstämmans ordförande valdes Kent Staaf.

§a
Val av sekreterare för
årsstämman Till årsstämmans sekreterare valdes Sarah Nystedt.

§s
Val av justerare tillika
rösträknare Till årstämmans justerare, tillika rösträknare valdes Christer Jönsson och

Sven Pettersson.

§5
Dagordning Dagordningen (se bilaga 1)godkändes isin helhet.

§z
Verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018 (se bilaga 2) redovisades

av Kent Staaf.
Beslut: Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för år
2018 till handlingarna.

§8
Resultat- och balansräkning
för 2018 Gisela Petersson redovisade råsultat- och balansrapport (se bilaga 3 och

4) för räkenskapsåret 2018.
Beslut: Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansrapport för
räkenskapsåret 2018.

§9
Vinstdisposition Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel om
361. 602 kr fördelas som följer: ,

Fondavsättning
Årets avsättning
lngående balans
Så att ny behållning på kontot blir

360 000 kr
466 O48 kr
826 048 kr
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Eget kapital
Årets avsättning
lngående balans

Så att ny behållning på kontot blir
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1 602 kr
L5L 095 kr
L62 597 kr

Beslut: Årstämman biföll styrelsens förslag till vinstdisposition.

§10
Revisionsberättetsen Då ingen av revisorerna närvarande lästes revisionsberättelsen för år

2018 (se bilaga 5) upp av Kent Staaf.

Beslut: Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen för år 2018 till
handlingarna.

§11
Ansvarsfrihet för styrelsen
för verksamhetsåret 2018 Underlag: I revisionsberättelsen för år 2018 (se bilaga 5) föreslog

revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018.
Beslut: Stä mma n bevi ljade styrelsen a nsva rsfri het fö r verksa m hetså ret
20L8.

§12
Framställning från styrelsen
och motioner från
medlemma a) Skötselplan

Underlag: Motion avseende Skötselplon (se bilaga 6).

Diskussion: Vid utskick vart det önskvärt att information om
trädgårdsavfallshantering skickas med. Styrelsen yrkade bifall på

motionen med ändringar.
Beslut: Stämman beviljade bifallför motionen med ändringar.

§13
Ersättning till styrelsen och
revisorerna

Ämbete Arvode
Ordförande 19 500 krlår
Ledamot, sekreterare ' 6 600 kr/år
Ledamot 2 5OO kr/är
Suppleant 200 kr/möte
Valberedning 600 kr/år

Beslut: Stämman biföll att behålla befintliga arvoden.

§14
Verksamhetsplan 2019 Kent Staaf läste verksamhetsplanen för år 2019 (se bilaga 7).

Diskussion: Tillgänglighets anpassning med förslagsvis trappa med räcke
vid lekplatsen vid Stormvägen uppdrogs styrelsen att undersöka.
Beslut: Stä mma n godkände verksamhetspla nen och fastställde
verksamhetsplanen för år 2019.

: Befintliea arvoden.
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§ls
Utdebiterin g 201,8, budget
2018 samt fastställande av
debiteringslängden a) Röst- och debiteringslängd

Underlag: Röst och debiteringslängd där andelsavgiften föreslås till
350: -/andel. Andelsfördelning är enligt följande:
1 andel/obebyesd fastighet
3 andelar/fritidsfastighet
6 andela r/å retruntfastighet.
Beslut: Debiteringslä ngden faststä lldes i föreligga nde skick. Stämman
beslutade om oförändrad utdebitering, dvs. 350 kr/andel.
b) Budget 2019
Underlag: Förslag till budget för år 2018 (se bilaga 8) presenterades av
Kent Staaf.

Beslut: Stämman beslutade om att anta budgetförslaget och där med
fastställdes budgeten för år 20L8.

§16
Långtidsbudget 2019 -2024 Underlag: Styrelsens förslag för ambitioner för Ringsjöhöjdens

vägförening tydliggjorda i en långtidsbudget för 2019-2024 (se bilaga 9)
presenterades av Kent Staaf.

Diskussion: lnformera föreningens medlemmar isamband med utskick
att biltvätt med avfettning förstör bindemedlet i asfalten och vägarna
förstör och kostnaden går upp.
Beslut: Stämman beslutade att anta långtidsbudgeten för 2019-2024.

§L7
Val av styrelse Underlag: Valberednings styrelseförslag vid årsstämman år 2019 följer

enligt nedan:
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§18
Valav revison

Protokoll Årsstämma
190317

Beslut: Stämman beslutade att i helhet välja enligt valberedningens
förslag.

U nderlag: Va I be red n i ngs fö rslag,fö r revisore r sa mt revisorssu pplea nte r
vid årsstämman år 2018 följer enligt nedan:

Ämbete
Ordfö"a"d"
Ledamot, sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Vald

Kent Staaf
Sarah Nystedt
Peter Eriksson

Nisse Stjärnkvist
Axäl Plantin
Åse Alexandersson
Jonny Johansson
Bertil Nilsson

Period
Omval2 år
1 år kvar
1 år kvar
Nyval 2 år
Omval2 år
Omval L år
Nyval 1 år
Omval l- år

Ämbete
Revisor

Revisor

Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Nuvarande

Th"rd N',h16"

MikaelAndersson
Kristina Patron von Eggers

Lars Almroth

Period

1 år kvar
Omval2 år
Omval 1år
Omval 1år
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§19
Val av vatberedning

§20
Stadsbidrag

§21
Kontaktperson och
bidragsmottagare

§22
Förutsättningar för
stadsbidrag

§23
övriga frågor

§24
Årmötesprotokottets
tillgänglighet

Protokoll Årsstämma
L90317
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Beslut: Stämman beslutade att välja revisorer samt revisorssuppleanter
i helhet enligt valberedningens förslag.

enlist nedan:

Diskussion: Då årsstämman yrkade på att få mandat att under året få
tillsätta den vakanta platsen utan att valet föregås av varken styrelse-
eller årsmöte. Detta för att underlätta valberedningens arbete.
Beslut: Stämman beslutade att välja valberedning i helhet enligt
valberedningens förslag samt att bifalla valberedningens yrkande om
att valberedningen får, utan att föregås av styrelse- eller årsmöte
tillsätta sin vakanta plats under året 2019.

Underlag: Styrelsen yrkar på att Ringsjöhöjdens vägförening söker
stadsbidrag för sina vägar.
Beslut: Stämman bifaller att föreningen ska söka stadsbidrag för
vägarna.

Underlag: Vid ansökan av stadsbidrag (se § 20) för Ringsjöhöjden
vägförening vägnät måste stämman utse en kontaktperson samt
bidragsmottaga re för stadsbidraget.
Diskussion: Stämman föreslår Kent Staaf som kontaktperson och
bidragsmottagare för stadsbidraget.
Beslut: Stämman beslutar att Kent Staaf skal vara kontaktperson och
bidragsmottagare för stadsbidraget.

Underlag: Stämman delges förutsättningarna för stadsbidrag (se bilaga
10).

Beslut: Stämman beslutar att godkänna förutsättningarna för att få
stadsbidrag.

a) lnformation från styrelsen
lnformation: Styrelsen meddelar att sopning av vägarria ännu ej är
planerad pga. det osäkra vädret. !

Enligt stadgarna skall justerat protokoll för årsstämman finnas
tillgängligt inom 2 veckor från det att årsstämma hållits.

Underlag: Valberednings förslag till valberedning för år 2018 följer

Nuvarande Period
Valberedningsmedlem
Valberedningsmedlem
Valberedningsmedlem

Sven Pettersson
Mathias Magnusson
Vakant

Omval 1år
Omval 1år
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Mötet avslutas
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Beslut: Stämman beslutade att senast den 31 mars 201-9 skalljusterat
protokoll från stämman finnas tillgängligt.

Mötesordför:ande förkla rade mötet avslutat.

':W
J usteras
Christer Jönsson

Justeras

Sven Pettersson
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