
Torpa Skogs Vägsamfällighet 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 28 maj 2016 i Muskö IF’s klubblokal. 

Styrelseordförande Gunnel Forsberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

1. Val av ordförande respektive protokollförare för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Gunnel Laufke och Jan-Olov Wall valdes till 

protokollförare 

 

2. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett. 

Mötet fann att kallelsen skett i behörig ordning. 

 

3. Fastställande av dagordning. 

Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 

4. Upprättande av röstlängd. 

36 fastigheter var representerade plus en fullmakt. 

 

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 

Till justeringsmän valdes Leif Fagerlind och K-G Widèn. 

 

6. Styrelsens årsredovisning med förslag till disposition av årets resultat. 

Årsredovisningen godkänd. 

K-G Widèn frågade angående andelstalen. Bill Lundgren svarade att 

andelstalen varierar med ändring från sommarboende till fastboende vise 

versa. 

Leif Fagerlind påpekade Notvarpsvägens usla status. 

K-G Widèn tar upp frågan om avtal med snöröjare. Det behövs ett tydligare 

avtal. Mötet ger Kent Emtelin stöd för att skärpa upp avtalet alternativt skaffa 

ny entreprenör. 

 

7. Revisorernas berättelse. 

K-G Widèn föredrog revisionsberättelsen och föreslog att resultat- och 

balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det 

gångna räkenskapsåret.  

 

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition 

av årets resultat. 

 Resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat fastställdes. 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Mötet beslöt att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 

2015. 

 



10. Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår. 

Styrelsens förslag presenterades och godkändes. 

Oförändrad avgift med 450 kr per andel. 

Avsättningen för förbättringsåtgärder höjs med 50 kr till 300 kr per andel. 

Städdag den 3 september 2016. 

 

 

11. Beslut om avgifter. 

Se föregående paragraf. 

 

12. Beslut om kostnadsersättning för : 

a. Styrelsen 

b. Revisorer. 

Kostnadsersättningarna beslöts vara oförändrade, förutom att vägansvarig 

skall ha 3500 kr. 

 

13. Val av: 

a. Styrelseordförande för 1 år. 

b. Styrelseledamöter för 1 alt 2 år 

c. Revisorer och revisorssuppleant för 1 år. 

d. Valberedning. 

Sittande ledamöter är Kent Emtelin, Jan-Olov Wall samt Ben Hadjji. 

I tur att avgå är Christina Jelbring Klang, Bill Lundgren och Inger Rosell. 

 Ben Hadjji har begärt att få avgå i förtid. 

 

a. Till styrelseordförande på 1 år valdes Gunnel Forsberg. 

b. Till ledamöter på 2 år valdes Christin Svensson, Rickard Holmberg, Britt- 

     Marie Karlsson och Joachim Wolf. 

c. Till revisorer för 1 år omvaldes K-G Widèn och Curt Broman. Till 

     revisorssuppleant för 1 år valdes Bill Lundgren. 

d. Som valberedning omvaldes Leif Cardmark och Herbert Kussbach. Leif C 

    sammankallande. 

 

 

14.  Stadgeenligt inkomna motioner. 

Inga inkomna motioner. 

 

 

15. Övriga ärenden. 

- Kent Emtelin informerade om plan för vägunderhåll/förbättring. 

- Bill Lundgren informerade om att stödet från Trafikverket minskar för varje 

  år. 

- Leif Fagerlind klagar på Notvarpsvägens undermåliga underhåll. Hans 

  Lundkvist påpekar att det är varierande markförhållande utmed  

  Notvarpsvägen. 

- Mötet anser att  funktionen med vägtillsyningsmän skall återupplivas. 

- Arbetsgrupp på tre personer ur vägtillsyningsmännen för att ge riktlinjer för 



  förbättringsåtgärder på vägarna. 

-Bill Lundgren visade karta med gatuadresser, vilka är nödvändiga om man 

  behöver larma 112. Se bilaga 1, 2 och 3. 

 

 

16. Avslutning. 

Mötet avslutades av mötesordföranden Gunnel Laufke varefter 

styrelseordförande Gunnel Forsberg tackade mötesordförande för väl 

genomfört möte. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Jan-Olov Wall (protokollförare) Gunnel Laufke (mötesordföranden) 

 

 

Justeras 

 

K-G Widen   Leif Fagerlind 

 

 


