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Överby – Vindö Vägförening
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Överby-Vindö Vägförening den 4 augusti
2013 för verksamhetsåret 2012 – 2013.
Närvarande; Cirka trettiotal röstberättigade medlemmar, enligt särskild närvaroförteckning.
1. Öppnande
Ordföranden Jerker Stenbäck hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade mötet.
Vid eventuell votering fastställs röstlängden med hjälp av närvaroförteckningen, vilket
biträddes av stämman. Vidare godkändes utlysningsförfarndet samt föredragningslistan.
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän.
Till ordförande för stämman valdes Jerker Stenbäck och Björn Vingek till sekreterare. Till
att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes Lena Ivö och Lotta Landegren.
3. Styrelseberättelse.
Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och kassören föredrog balans-och
resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.
4. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs av Lars Barkels och föreslog att resultat och
balansräkningen skulle fastställas, vilket beslutades av stämman.
5. Godkännande av ekonomisk redovisning.
I enlighet med föredragning under punkten 3 ovan godkändes den ekonomiska
redovisningen.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 – 2013.
7. Motioner och frågor till årsmötet.
Inga motioner eller övriga frågor till styrelsen har inkommit före stadgenlig tidsgräns.
8. Utgifts- och inkomststat.
Mötesordförande redogjorde för den föreslagna budgeten samt planerade åtgärder för
verksamhetsåret 2012 – 2013 samt föreslog stämman en höjning av avgiften från 120,- till
180,- per andelstal.
9. Debiteringslängd och delägaravgift.
Med totalt andelstal av 1 285,49 andelar och vid stämman antagen budget medför en
utdebitering av 180,- per andelstal.
Den vid årsmötet utdelade debiteringslängden och fastställda andelstalen samt den
föreslagna delägaravgiften om 180,- per andel antogs av stämman.
(Normalfall fritidsfastighet 1080:-/år).

10. Val av ordförande och styrelseledamöter.
Lars Engström föredrog valberedningens förslag och följande personer valdes.
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Jerker Stenbäck valdes som ordförande
Björn Vingek, ordinarie ledamot för 2 år
Jan Nordinge, ordinarie ledamot för 2 år.
Olov W Olsson, suppleant 1 år.
Lennart Johansson, suppleant 1 år.
Jan Granberg, suppleant 1 år.
Jerker Stenbäck, Lena Blomberg och Ola Englund valdes till ordinarie ledamöter för 2 år
vid föregående årsstämma.
11. Val av revisorer.
Ordinarie revisor Johan Schuldt (sammankallande) och Lars Barkels omvaldes som
ordinarie revisorer. Till suppleant omvaldes Erik Boström.
12. Val av valberedning.
Omvaldes Lars Engström (Sammankallande) Lennart Johansson (Lomsjövägen) och
Johan Ådén.
13. Tid och plats för stämmoprotokollet.
Kopia av stämmoprotokollet kommer anslås på föreningens anslagstavlor mitt emot fd.
Överby Handel samt vid Tammstorpsvägen snarast efter justering av protokoll är utförd.
Protokollet läggs även upp på vägföreningens hemsida.
14. Avslutning
Mötesordföranden informerade om vattenfalls kommande arbeten med att gräva ner
kablar september – november.
Vid frågor kontakta föreningens vägfogde som har kontakt med vattenfalls entreprenör.
Mötesordföranden förklarade stämman avslutad och tackade de närvarande för visat
intresse.
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