
Ghdokvams
fbreningar

G la dö kv arn s Viiglöre n i n g e n

Protokoll ftirt vid Gladökvarns Vägfiirenings årsmöte

Tid: 2014-04-22
Plats: Folkets hus, Huddinge.
Närvarande: st125 var av l l8st röstberättigade.

§1 Mötets öppnande
Föreningens ordftirande hälsade alla välkomna och ftirklarade mötet öppnat

§2 Frågan om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet konstaterade att kallelse skett i behörig ordning

§3 Val av ordfiirande fiir stämman
Till ordftirande fiir stämman valdes Jenny Malmön

§4 Val av sekreterare ftir stämman
Till sekreterare fiir stämman valdes Jan Leczinsky

§5 Val av två protokolljusterare och rösträknare
Johanna Flodman och Lotta Hansell valdes till protokolljusterare
och rösträknare.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse fiir år 2013
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen
foredrogs och godkändes.
Resultat och balansräkning godkändes och lades till handlin garna.

"Andelstal står fel"

§7 Revisorernas berättelse ftir är 2013
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§8 Frågan om ansvarsfrihet fiir styrelsen
I enlighet med revisorernas ftirslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet for
verksamhetsåret.

§9 Ersättningar till styrelsen, revisorerna och valberedningen
Enligt budgeten fiireslogs oforändrad ersättning. Årsmötet godkände forslaget.

I



§10 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Vägftreningens ordftirande informerade igen om att 3OKm/tim inte efterlevs i
området, vilket är ftir vår egen säkerhet.

§11

§12

§13

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsländ
är 2014.
Avgiften for 2014 föreslås vara ofiirändrad dvs. ftir helårsbo stad 2.57 5 kr och
fritidsbostad2.060 kr och obebyggd tomt 515 kr. Debiteringslängden var
framlagd på stämman. Stämman godkände styrelsens ftrslag till utgifts- och
inkomststat samt debiteringslängden för år 2014.

Beslut om sista dag fiir inbetalning av debiterad avgift.
Årsmötet beslutade att avgiften ska vara betald 2014-0511. Avgiften skickas
ut i slutet av april.

Val av styrelse, styrelseordltirande och revisorer
Följ ande val forättades:
a) ordinarie ledamöter pä2 är Ronny Karlsson (omval)

Martin Felldin (omval)
Nömmera (omval)

b)ordinarie ledamöter pä2 är Rickard Östberg (fyllnadsval)

c) ordfiirande ftir ett år (ur styrelsen) Martin Felldin (omval)

d)styrelsesuppleanter på två år

e) en ordinarie revisor på två år

§14 Valberedning

Christer Karlsson (nyval)
Klaes Jones (nyval)

Camilla Johansson (nyval)

§15 Tid och plats fiir protokolljustering
Protokolljustering äger rum fredag den 9 MAJ Gladövägen 43
Kl 17:00.



§16 Frågestund

Frågor om vägftireningens vara eller icke frågades av flera, Vägft)reningen har ställt
frågan till Huddinge kommun om detta. Kommunen har inte svarat ännu. För att
vägftirening ska kunna upplösas måste det till en ny forrättning från Lantmäteriet. En ny
ftirrättning kostar mycket pengar ftir den som ansöker tidigare 1000kr per tomt, därfiir
gör inte vägfilrening det.

§17 Avslutning
Mötets ordforande Jenny Malm6n tackade alla medlemmar ftir visat intresse
och ftirklarade mötet avslutat.

Huddinge 9 Maj 2014

än Leczinsky
Ordftirande fastighet

Johanna Flodman


