
 

Protokoll fört vid Tystberga vägförenings ordinarie föreningsstämma  
(årsmöte) onsdagen den 21 mars 2018 kl. 19.00 
Plats: Café Lyktan, Stationsvägen 16, Tystberga. 
Närvarande 23 personer, varav 19 röstberättigade (inklusive styrelsen) 
 
 
§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Jerry Fritzell hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§2 Mötets behöriga utlysande. 
Kallelse har delats ut till fastigheter i Tystberga tätort och har även postats till fastighetsägare som inte 
bor på orten. Stämman fann utlysandet behörigt. 
 
 
§3. Fastställande av dagordning samt röstlängd. 
Stämman godkände dagordningen vilken skickats ut i samband med kallelsen. 
 
 
§4. Val av mötesordförande, -sekreterare samt två justeringspersoner som också är rösträknare under 
stämman. 
Till ordförande valdes Oskar Reimer. Till sekreterare Solveig Larsson. Till justeringspersoner/rösträknare 
valdes Imre Botos och Johnny Larsson. 
 
 
§5 Fastställande av röstlängd samt beslut om närvaro och yttranderätt för deltagare som ej är 
medlemmar. 
Mötet fann att närvarolista/röstlängd fanns upprättad för händelse av att något ärende kräver 
omröstning. Stämman informerades om att närvarorätt för icke medlemmar kan godkännas men att 
dessa inte utan fullmakt äger rätt att rösta i beslutsfrågor. 
 
 
§6. Verksamhetsberättelse för kalenderåret 1.1.2017-31.12.2017. 
Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes av mötet. Verksamhetsberättelsen finns att tillgå 
på tystbergavagforening.se. 
 
 
§7. Ekonomisk redogörelse för 2017. 
Balans- och resultatrapporterna genomlästes och godkändes efter diskussion. Balans- och 
resultatrapporterna gjordes tillgängliga under mötet. Dessa har tidigare kunnat tillhandahållas av 
kassören från kl 13.00 dagen innan årsmötet vilket framgick av kallelsen. Revisionsberättelsen lästes 
upp av revisor Hans Bingskog. 
 
 
§8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Stämman godkände förslaget från revisorn och gav därmed styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 
 

 



 

§9. Motioner. 

Inga motioner har inkommit till styrelsen under 2017. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari 2019. 

 

 

§10. Arvoden för styrelse och revisorer. 

Styrelsen föreslog stämman att behålla samma arvoden som 2017.  

 

 

§11. Höjning av avgift till vägföreningen. 

Styrelsen föreslog en ändring av medlemsavgiften från 540:- per andel till 640:- per andel. 

 

Efter diskussioner begärdes votering. Styrelsens förslag godtogs med 9 röster för och 6 emot. 4 stycken 

avstod att rösta. 

 

Skälet till höjning av avgiften är i första hand att stärka föreningens ekonomi genom att fondera pengar 

i en asfaltfond. Detta för att kunna utföra större arbeten. 2017 kunde föreningen inte uppnå det 

uppsatta målet i fonderingen. 

 

Styrelsen kommer också att i möjligaste mån ansöka om bidrag från kommunen. 

 

Styrelsen kommer att lägga ut verksamhetsplan för 2018 på hemsidan och även länka till Facebook 

sidan. 

 

 

§ 12. Fastställande av budget.  

Budget för 2018 presenterades och efter frågor och korrigeringar godkändes denna av stämman.  

 

Sista dagen för betalning av medlemsavgiften är 31/5 2018. Efter detta kommer påminnelseavgift 

och dröjsmålsränta att tas ut. Hanteringen av detta kommer att skötas av anlitat externt bolag. 

 

 

§13. Val av styrelseledamöter och övriga förtroendepersoner. 

a. Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant för en tid av 2 år 2018-2020.  

Till ordinarie ledamöter valdes Ida Lindell och Therese Vargstedt. 

Till suppleant valdes Joakim Lundqvist. 

 

b. Eventuella fyllnadsvaltill styrelsen för 1 år. 

Inga fyllnadsval behövdes. 

 

c. Val av ordförande för 2018. 

Till ordförande valdes Jerry Fritzell. 

 

d. Val av revisor för 2 år och suppleant för 1 år.  

Till ordinarie revisor valdes Magnus Leivik. Till suppleant valdes Hans Bingskog. 

 

e. Val av valberedning för en tid av ett år.  

Till ordinarie valberedning valdes Imre Botos (sammankallande) och Ralf Spehling. 

Till suppleant valdes Johnny Larsson. 
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§ 14. Övriga frågor.  

Stämman tog upp önskan från medlem om att vägföreningen kontaktar kommunen och trafikverket 

angående diken på Stationsvägen för eventuell överdikning. Styrelsen vill ha en skriftlig förfrågan 

angående detta ärende. 

 

Ordförande tog upp frågan angående servitut på Nälbergavägen. Kontakt har tagits med 

Lantmäteriet. Svar har ännu ej inkommit. Styrelsen fortsätter detta arbete. 

 

Påpekande från medlem angående vattensamling på Lindvägen pga felaktig dikning. Vägtrumma bör 

installeras av kommunen. Styrelsen ombesörjer kontakt. 

 

 

§15 Distribution av föreningsstämmoprotokollet. 

Protokollet distribueras i brevlådor och skickas med post till fastighetsägare som inte är bosatta i 

Tystberga. 

 

 

§16. Stämmans avslutande.  

Mötets ordförande Oskar Reimer lämnade över till ordinarie ordförande Jerry Fritzell som tackade för 

visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Tystberga den 21 mars 2018 
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