
G|äC*Vamg Ghdökvarnsvtigftreningen
', ffireningar

Protokoll fört vid Gladökvarns Vägförenings årsmöte

Tid: 2015-04-27

Plats: Folkets hus, Huddinge.

Närvarande: st120 var av 99st röstberättigade'

§1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Årsmötet konstaterade att kallelse skett i behörig ordning

§3 Val av ordförande ftir stämman
Till ordförande för stämman valdes Jenny MalmÖn

§4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare for stämman valdes Jan Leczinsky

§5 Val av två protokolljusterare och rösträknare

Bror Öberg och Johan Lindkvist valdes till protokolljusterare

och rösträknare.

§6 Styrelsens verksamhetsberättels e för är 2014

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen

fdredrogs och godkändes.

Resultat och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.

"Andelstal står fel obebYggd tomt"

Inga kommentarer till denna verksamhetsberättelse

§7 Revisorernas berättelse fiir är 2014

Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingar1a.

§S Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret.



§9 Ersättningar till styrelsen, revisorerna och valberedningen

Årsmötet godkä1de förslaget halvering av arvodet och fortsätta med timdebitering

för arbeten enligt tidigare beslut'

§10 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Inga motioner har fiamkommit innan 31112-14'

§11 Styrelsens förslag till utgifts' och inkomststat samt debiteringslängd

är 20L4.
Vägföreningen kommer att avvecklas efter lantmäteriförrättning, därav anges

ingen budget för 2015. Det är svårt att uppskatta avvecklings kostnaderna.

Avgiften för 2015 utgår då kommunen övertagit drift och underhåll av vägnätet'

Stämman godkände styrelsens förslag'

§12 Beslut om sista dag ftir inbetalning av debiterad avgift.

Ingen avgift kommer att skickas ut för 2015'

§13 Val av styrelse, styrelseordftirande och revisorer

Följande val förrättades:

sittande styrelse valdes om med ofiirändrade befattningar som 2015

a)
Ledarnot
Kassör
Sekreterare

Vägansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleanter
Suppleanter
Suppleanter
Suppleanter

b) revisor

Martin Felldin
Ronny Karlsson

.Tan Leczinsky
Ants Nömrnera

Lennart Schedin

Bror Öberg

Rickard Östberg

Christer Karlsson

Stefan Boberg

Thomas NylÖn
(ej tillsatt pga avveckling)

Camilla Johansson (1år till)

§14 Valberedning . .,

Ingen valberåning finns, nytt förslag på valberedning under fastighetsföreningen

årsmötet.

§15 Tid och plats för protokolljustering
Protokolljustering äger rum söndag den 3 Maj hos Bror' Öberg Kl 18:00'



§16 Frågestund
Har vägföreningen samarbetet med kommunen ? Martin Felldin och Bror Oberg har

träffat Lotta Berggren, Juan P. Tyvärr har kommunen inte gått ut med bred info' utan bara

till etapp 1. Kommunen har eftel detta möte gjort utskick till alla boende i området'

Kommunen lovat att reducera hastigheten på infarlsvägarna och de tillftilliga avsnitten på

olika sätt.

Varför har de giort räfflor i vägen vid den "nya" infarten? Det är kommunen som

bestämmer hur vägarna ska se ut, detta är för att sänka hastigheten på de lastbilar som

kommer från tiPPen.

Pengarna som det provisoriska vägarna kostar ska ingå i229000:-. Kostnader ftir vägarna

kommer att faktureras när det är klart'

Sjövatten drogs igång under lördagen den 25 April. Vattnet kommer att stängas av under

Okt.

Bredd på Gladö backen varför blir den så bredd? Enligt kommunen ska det bli så så här

brett enligt den standard som ska gälla i Gladökvarn'

§17 Avslutning
Mötets ordförande Jenny Malmdn tackade alla medlemmar för visat intresse

och förklarade mötet avslutat

Huddinge 3 Maj 2015

Ordförande

Johan Lindqvi


