
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Sågstens

vägsamfällighet lördagen den 6 maj 2017 kl.12.00 i Torö Bygdegård.

Stiimman öppnades av vägsamftillighetens ordfiirande Anders Brandt.

§ 1. Stämmans behöriga utlysande

Kallelsen utskickad två veckor innan stiimman med e-post samt med brev till de

som inte angett e-post till vägsamftilligheten.

Stiimman ftirklarade att föreningsstiimman utlysts i stadgeenlig ordning.

§ 2. Val av ordfiirande fiir stämman

Till ordft)rande for stämman valdes Anders Brandt.

§ 3. Val av sekreterare ftir stämman

Till sekreterare ftir stämman valdes Inge Liddn.

§ 4. Val av justeringsmän

Att jiimte stämmans ordförande justera protokollet valdes Karin Pålsson och
Ove Hedströrn

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse fiir 2016

Vägsamftillighetens styrelse har avgivit berättelse över verksamheten under
tidenl januari - 31 december 2016. Berättelsen var jämte balansräkning och
resultaträkning utsiind med kallelsen till dagens stämma.

Styrelsen har under det gångna aret hållit 4 protokollförda sammanträden.

Utöver sedvanligt löpande underhåll såsom sladdning, saltning, slåtter,
reparation av ytbeläggning och vinterunderhåll rapporterades ftiljande utforda
arbeten:

- Uppsättande av trafikspeglar vid kurvor i slutet av åkern/dansbanekurvan.

- Handlagt stölden av trafftspegeln med polisanmälan och anmälan till
försiikringsbolag. Meddelats att ingen ersättning utgår då beloppet tir ftr litet.

- Oppnat nytt konto ft)r fonderade medel

- Vägsamftilligheten arrangerade traditionellt höststiidning den 1 oktober.

Trädfiillning och slyrensning utmed den grusade delen av Sågstensvägen

Städningen avslutades som brukligt med korv och dricka.

Stiimman lZimnade styrel sens verksamhetsberättel se utan erinran.

§ 5.1 Stätlningstagande till styrelsens ftirslag till disponering av resultatet

Ståimman beslöt att av 2016-ärs vinst på 23 952 kr, fonderas 23 000 kr och
resten 952 kr överlors till ny räkning.



§ 6. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen ansågs vara ft)redragen i och med bilagan til1 kallelsen.

Revisorerna tills§nkte ansvarsfrihet till styrelsen för 2016.

§ 7. Fråga om ansyarsfrihet fiir styrelsen

Stämman beslöt att bevilja sfi'relsen ansvarsfrihet ftir dess ftirvaltning under

verksamhetsåret 2016.

§ 8. Framställningar från styrelsen och inkomna motioner

§ 8.1 Styrelsen hade ingen framställan till stämman

§ 8.2 Motioner från medlemmar

Ingen motion har inkommit

§ 9. Beslut om ersättning till nästkommande års styrelse,
valberedning och revisorer

Stämman beslöt att ersättning till styrelse, valberedning och revisorer skall ligga
kvarpå foregående års nivå, totalt 19 400 kr

§ 10. Granskning av styrelsens {iirslag till utgifts och inkomststat samt
debiteringslängd

Framlagt forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkzindes

av stämman.

Beslutad medlemsavgiftfor 2017 Per medlem 600 kr

Medel till ftirfogande Sunma intäkter 109 600 kI

Budgeterade kostnader Summa utgifter 104 400 kr

Budgeterat resultat 5 200 kr

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stzimman beslöt att välja enligt fiiljande

11.1

Styrelse Funktion Mandat

Anders Brandt Ordftirande 2017 -2018 Omval for 2 är

Johan von Schmalense6 Ledamot/vägfogde 2017 - 2018 Omval for 2 är

Rolf Börjesson Ledamot 2017 - 2018 Omval for 2 är

Sten Dicius Suppleant 2017 Omval för 1 år

Rolf Hjort Suppleant 2017 Omval ftir 1 år



11.2

Mikael Liddn

Inge Liddn

Revisorer

Ove Hedström

Ulf Nyman

Krisztina Pankl

Lena Lindberg

Kass<ir 2011

LedamoVsekreterare 2017

Kvarstår I år

Kvarstår I år

Mandat

Omval for I år

Omval fiir 1 år

Nyval fiir I ar

Omval ftir I ar

Funktion

Revisor

Revisor

Revisor suppleant

Revisor Suppleant

2017

2At7

2017

20r7

§ 12. Fråga om Yalberedning

Valberednin g 20 I 6 vakanta

På ståimman framkom inte något ftirslag till valberedning för 2017.

Uppmaning fran styrelse och tidigare valberedning att erugageru sig ftir att fä till
slånd en valberedning.

Ståimman uppdrog åt styrelsen att samverka med Tomtsamfiilligheten ftir att ge
ftirslag till valberedning. Frågan om valberedning fiir de båda samftillighetema skall
behandlas på tomtsamf?illighetens sommarmöte

§ 13. Övriga frågor

Frågan hur reklamation och återstiillande av grusvägarna efter påläggning med
felaktigl grus giordes. Diskussion med leverantören har inletts och vägfogden skall
ftilja upp åirendet.

På fråga om att ersätt.a av den stulna spegeln har styrelsen beslutat attflylta en av
speglarna vid dammen till platsen ftir den stulna spegeln

§ 14. Bestämmande av sättet fiir kungörande av protokollet

Beslöts att det justerade protokollet fran dagens ståimma skall anslås på
samf;illigheternas anslagstavla vid transformatorstationen, distribueras genom e-post
samt publiceras på ftireningarnas gemensamma hemsida, www. sagsten. se.

Ordfiirande tackade ftir visat intresse och avslutade ståimman

Karin Pålsson Ove Hedström


