8. Förslag till nya stadgar har tagits fram av styrelsen. Det handlar om en modernisering av
språket samt formuleringen av hur mycket pengar som ska avsättas för större
vägunderhåll under en 5-årsperiod. Årsstämman godkände förslaget.
Skötsel och underhållsplan för vägar och grönytor finns utlagt på TVFS hemsida men vissa
delar lästes upp och förtydligades av Roland Caftemo. Styrelsen jobbar för att 40 km/h
ska gälla på hela genomfartsleden samt att den felaktiga skyltningen på Stationsvägen ska
bort. Daghem och 30 km/h gäller ju inte längre.
Årsstämman beslutade att debiteringen med 640 kr/andel ska vara oförändrad.
Skötsel av grönytor har tidigare skett via en entreprenör, vilket blivit ganska kostsamt
samt att klippning skett regelbundet i tiden. Styrelsen köper in egen gräsklippare och
trimmer samt anlitar en lokal arbetskraft att utföra arbetet. Kostnaden för maskiner och
underhåll av dessa sätts till 50 000 kr. Årsstämman godkände förslaget.
9. Förslag till ett totalt arvode för styrelsen på 29 000 kr samt att arvoden även ska utgå till
revisorer och valberedning. Förslaget godkändes av årsstämman.

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 godkändes av årsstämman.
11. Styrelsens förslag på utgifts- och inkomststat (budget) samt debiterings/ängd (1 jan)
godkändes av årsstämman. Tilläggas bör att för fastigheter som byter ägare under året
får medlemsavgifterna korrigeras manuellt av styrelsen.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter har genomförts och godkänts av
årsstämman. Ida Lindell och Joakim Lundqvist avgår. Ann-Katrin Stromberg avgår före sin
valda periods utgång.
Till ledamöter väljs; Roland Caftemo (2år), Solveig Carlsson (2år), Tomas Jansson (lår,
fyllnadsval).
Till suppleanter väljs; Kent Westerberg (2år), Fredrik Skogqvist (lår, fyllnadsval).
Johnny Larsson och Erland Frick kvarstår.
Till ordförande väljs; Johnny Larsson (lår)

13. Val av revisorer och revisorssuppleant har genomförts och godkänts av årsstämman.
Till revisor väljs Magnus Leivik (ordinarie), en revisor är vakant.
Till revisorssuppleant väljs Mats Lundberg
14. Val av valberedning har genomförts och godkänts av årsstämman.
Till valberedning har valts: Ralf Spehling och lmre Botos.

