
Torpa Skogs Vägsamfällighet 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 19 maj 2018 i Hembygdsgården. 

Styrelseordförande Gunnel Forsberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

1.  Val av ordförande respektive protokollförare för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes K-G Widén och Rikard Holmberg 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 med tillägg att redovisning av handläggning av inkommen 

motion skulle ske under punkt 15 Övrigt. 

4.  Upprättande av röstlängd. 

37 fastigheter var representerade varav 7 via fullmakt. 

Det finns oklarhet i stadgarna avseende fullmakter. Frågan tas upp under punkt 15 Övrigt. Stämman 

beslutade att godkänna fullmakter vid detta möte. 

5.  Val av justeringsmän tillika rösträknare. 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Erik Reuterswärd och Hans Lundqvist. * 

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

Gunnel Forsberg föredrog styrelsens årsredovisning och föreslog att årets resultat, -7 844 kr, 

balanseras i ny räkning. 

7.  Revisorernas berättelse. 

Curt Broman 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. 

Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen godkändes. 

9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Mötet beslöt att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret. 

 10. Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår. 

Styrelsens förslag presenterades och godkändes. 

Oförändrad avgift med 450 kr per andel. 

Oförändrad avsättningen för förbättringsåtgärder, 300 kr per andel. 

Städdag ordnas lördagen den 1 september 2018. 



11. Beslut om avgifter. 

Stämman beslöt om avgifter för 2018 i enlighet med förslaget ovan. 

12. Beslut om kostnadsersättning för: 

a. Styrelsen 

Stämman beslöt om oförändrade ersättningar till styrelseledamöter enligt följande: 

Ordförande  3 500 kr 

Sekreterare          3 500 kr 

Kassör                   3 500 kr 

Vägansvarig ledamot  3 500 kr 

Övriga ledamöter 1 000 kr 

b. Revisorer 

Stämman beslöt om oförändrade ersättningar till revisorer enligt följande: 

Revisorer  500 kr 

c. Valberedning 

Stämman beslöt att öka ersättningen till valberedningens ledamöter till 1 000 kr. 

13.  Val av: 

a. Ordförande på 1 år. 

Gunnel Forsberg(1:53) valdes (omval) till ordförande. 

b. Styrelseledamöter 

Joachim Wolf (5:03) valdes (omval) på två år. 

Anders Wecke (5:30) valdes (nyval) på två år. 

Anders Fagerlind (1:70) valdes (nyval) på två år. 

Jan Sundvall (Herrstugan 1:15) valdes (nyval) på två år. 

Jan-Olov Wall (5:68) har ett år kvar. 

Rikard Holmberg (1:08), Christin Svensson (5:10) och Britt-Marie Karlsson (5:08) hade begärt att få 

avgå. 

c. Revisorer och revisorssuppleant. 

Curt Broman (5:55), valdes (omval) på ett år. 

Bill Lundgren (5:46), valdes (nyval) på ett år. 



d. Valberedning. 

Till valberedning omvaldes, Leif Cardmark (5.49), sammankallande, och Herbert Kussbach (1:19). 

14. Stadgeenligt inkomna motioner. 

Av Bill Lundgren inlämnad motion redovisades. Styrelseordförande hänvisade till punkt 15 Övrigt, där 

vägansvarig redogjorde för planerad förbättring mm av vägarna. 

15. Övrigt. 

Vägansvarig, Kent Emtelin (5:57) redovisade den långsiktiga planeringen för att förbättra 

samfällighetens vägnät. Av verksamhetsberättelsen framgår, att bidragsvägarna har god standard 

och är godkända av Trafikverket. Inriktningen nu är att åtgärda och förbättra övriga vägar. Den 

långsiktiga inriktningen är att ta fram en plan för att hårdgöra vägar med lämpligt material. Ett 

problem är att många vägar är ”för mjuka” för att bara hårdlägga bärytan. Styrelsens inriktning för 

det långsiktiga arbetet är, att ta ut den extra avgiften, 300 kr, till förbättringsfonden tom år 2021 

samt att undersöka hur vägarna kan byggas upp för att möjliggöra ytbeläggning med hårt material. 

Efter diskussion uppdrogs åt styrelsen att se om stadgarna behöver kompletteras med användning av 

fullmakter. 

16. Avslutning. 

Mötet avslutades av mötesordföranden K-G Widén varefter styrelseordförande Gunnel Forsberg 

tackade mötesordförande för väl genomfört möte. 

 Ej medveten om detta val. Hans Lundquist. 

 

Vid protokollet 

 

 

Rikard Holmberg (protokollförare)            K-G Widén(mötesordföranden) 

 

Justeras 

 

Erik Reuterswärd   Hans Lundquist 

 

Påskrivet protokoll finns hos styrelsen. 


