
Protokoll fört vid Arilds Vägförenings ordinarie stämma 
den 21 juli 2008 

1. Ordföranden Lena Janson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, varefter 
stämman fann att kallelse till mötet skett i behörig ordning. 

2. Till ordförande för stämman valdes Kent Gustavsson. Stämman godkände 
dagordningen och att den upprättade närvarolistan användes som röstlängd. 

3. Till sekreterare utsågs Magnus Holmqvist. 

4. Till protokolljusterare utsågs Ove Dahlén och Göran Oldén. 

5. Det anmäldes, att en såsom motion betecknad handling rörande Genvägen ingetts 
av företrädare för Flundrarp 1:162 den 5 juli 2008. Motion som skall behandlas på 
ordinarie stämma skall enligt stadgarna dock vara styrelsen tillhanda senast under 
maj månad; syftet är att en motion jämte styrelsens yttrande över den skall kunna 
komma medlemmarna till del jämte kallelsen till stämman. Handlingen befanns 
således vara för sent inkommen och kunde därför inte behandlas på årets stämma. 
Sedan en för ingivaren befullmäktigad person förklarat sig vilja vidhålla motionen, 
förklarades att den skulle bordläggas för handläggning vid 2009 års ordinarie 
stämma. 

6. Styrelsen och revisorernas berättelser: 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse anmäldes, sådan den framgick av kallelsen, 
och godkändes av stämman utan diskussion. 

b) Revisorernas berättelse, sådan den framgick av kallelsen, godkändes, likaså utan 
diskussion. 

7. Stämman beviljade härefter styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

8. Stämman beslutade, på styrelsens förslag, utan diskussion att bibehålla 
ersättningarna till styrelse och revisorer på oförändrad nivå, vilket innebär: 
Ordförande 6000 kronor Vice ordförande 1500 kronor 
Sekreterare 3500 kronor Kassör 5300 kronor 
Ledamot och suppleant 800 kronor Revisorer 800 kronor, allt per år. 
Sammanträdesarvode 300 kronor per sammanträde 
Ersättning vid förrättning 200 kr per timme 

9. Styrelsen förslag till inkomst- och utgiftsstat, sådan den framgick av kallelsen, samt 
debiteringslängd anmäldes. Stämman beslutade dels att anta styrelsens förslag till 
inkomst- och utgiftsstat, dels att uttaxerat belopp, oförändrat 525 kronor per andel, 
skall vara betald senast den 31 oktober 2008. 



10. Valberedningen, representerad av Ove Dahlén, redovisade valberedningens förslag. 
Stämman följde, utan diskussion eller ytterligare förslag, valberedningens förslag, 
varvid 
Lena Janson omvaldes till ordförande på ett år, 
Maria Johansson Englund valdes till ordinarie ledamot på två år. 
Övriga ordinarie ledamöter är Ingemar Glave, Magnus Holmqvist och Rolf 
Pettersson (samtliga valda 2007). 
Marie Nordström valdes till suppleant på två år. 
Magnus Pierrou och Krister Thelin kvarstår som suppleanter (valda 2007). 

11. Stämman följde likaså valberedningens förslag avseende revisorer och valde till 
ordinarie revisorer Morgan Brodd och Anne Ståhle samt till revisorsuppleanter 
Stephan Laurell och Rickard Nordström. 

12. Slutligen valde stämman Karin Elsmén, Gunnar Krantz och Göran Oldén, den 
senare sammankallande, till ny valberedning, sedan Ove Dahlén förklarat sig inte 
vilja kvarstå. 

13. Under dagordningspunkten övriga frågor förekom följande. 

 

Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram en drift- och underhållsplan också 
för vägföreningens grusvägar. 

 

Påpekades från medlem att gångstigen, utgående från Strandgårdsallén östra 
ände, är svårframkomlig efter sommarens regn. Underlaget behöver bättras på 
för att undvika halka, vilket styrelsen åtog sig att tillse. 

 

Vissa dagvattenbrunnar svämmas lätt över. Styrelsen kommer att inventera alla 
brunnar och därefter beställa erforderlig slamsugning. 

14. Beslutades att stämmoprotokollet skall finns tillgängligt senast den 4 augusti 2008 
genom anslag på posten i Arild samt på Byalagets hemsida. 

15. Kent Gustavsson förklarade härefter stämman, som pågick mellan klockan 18:00 
och 18:30, för avslutad och överlämnade ordet till Lena Janson som tackade 
stämmoordföranden, avgående styrelseledamöter och övriga valda funktionärer 
samt övriga närvarande för deras insatser.  

Vid protokollet Ordförande   

________________________ ________________________ 
Magnus Holmqvist Kent Gustavsson  

Justeras   

________________________ ________________________ 
Ove Dahlén Göran Oldén 


