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PROTOKOLL 

 

fört vid Linanäs Vägförenings ordinarie årsstämma på Granliden  

söndagen den 1 juli 2018 med 39 fastigheter representerade.  

 

 

 

1. Stämmans öppnas 

Ordförande Christer Bergheden hälsar alla välkomna till årets stämma och förklarar 

stämman öppnad. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

3. Val av ordförande för stämman 

Till mötesordförande väljs enligt valberedningens förslag Kent Nilsson, som tackar 

stämman för förtroendet. 

 

4. Val av sekreterare för stämman 

Gisela Spak väljs till sekreterare för stämman. 

 

5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

Lena Löfström samt Christina Bergman väljs att justera protokollet. 

 

6. Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna 

Stämman har utlysts genom kallelse per post till medlemmarna utskickad mer än två 

veckor före stämman. 

Stämman beslutar 

att utlysningen har skett stadgeenligt. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse har sänts ut med kallelsen. 

Stämman beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

Ordförande Christer Bergheden informerar om att nästa möte med kommunen äger rum i 

oktober, samt att kommunen fr.o.m. 1 juni 2018 har ansvar för belysningen i Linanäs då 

det nu är klassat som tättbebyggt område. 

 

Ordförande informerar om aktuella siffror för upprustnings – samt underhållsfonderna. 

 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Balans- och resultaträkning, har skickats ut med kallelsen.  

Ordförande Christer Bergheden redogör för bakgrunden till årets budgetunderskott. 

Beslutas 

att godkänna resultat- och balansräkningen. 
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9. Revisorernas berättelse 

Stämmoordföranden föredrar revisorernas berättelse. 

Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer balans- och resultaträkningarna samt 

föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under 

räkenskapsåret 2017–2018. 

Beslutas 

att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutar 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2017–2018. Beslutet är 

enhälligt.  

 

11. Propositioner från styrelsen 

 

a Avgift för att utnyttja Bryggängen   

Stämman beslutar  

att Linanäs Vägförening har rätt att ta ut en avgift då ängen utnyttjas för 

kommersiella ändamål.  

 

b Fast slitageavgift vid större byggnationer 

Stämman beslutar  

att det vid nybyggnation och större tillbyggnation ska utgå en fast slitageavgift 

som motsvarar 6 % av prisbasbeloppet. 

 

c Förseningsavgift för att driva in obetalda avgifter 

Stämman beslutar  

att Linanäs Vägförening vid obetald avgift till föreningen efter sista 

betalningsdatum, har rätt att ta ut en förseningsavgift som motsvarar 1 % av 

prisbasbeloppet. 

 

d Att styrelsen får ta medel från upprustningsfonen 

Stämman beslutar  

att styrelsen under verksamhetsåret får utnyttja medel från upprustningsfonden. 

 

Inga motioner från medlemmar har inkommit. 

 

12. Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer 

Beslutas 

att ersättning till styrelsen i enlighet med stämmobeslut 2017 ska utgå med en summa 

motsvarande ett prisbasbelopp.  

 

13. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Stämmoordföranden meddelar att debiteringslängden finns tillgänglig för medlemmarna 

på stämman, samt har funnits att tillgå hos ekonomiansvarig. 

Stämman beslutar 

att fastställa utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2018–2019 samt 

debiteringslängd enligt styrelsens förslag, vilket innebär en oförändrad årsavgift på 

800 kr per andel.  
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14. Val av styrelseordförande samt två styrelseledamöter på två år 

Valberedningens förslag presenteras av stämmoordföranden. 

Beslutas 

att i enlighet med valberedningens förslag till styrelseordförande på två år 

välja Christer Bergheden (omval) samt styrelseledamöterna 

Leif Muhr (omval) 

Lena Löfström (nyval)  

 

15. Val av tre styrelsesuppleanter på ett år 

Beslutas 

att i enlighet med valberedningens förslag till styrelsesuppleanter på ett år välja:  

                  Åsa Åhman (omval)   

                  Lars Wiberg (omval) 

                  Anita Kramer (nyval) 
 

16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år 

Beslutas 

att i enlighet med valberedningens förslag till revisorer på ett år välja: 

Birgitta Tidqvist (omval) 
Kent Nilsson (omval) och 

David Hvid (omval) som revisorssuppleant på ett år 
 

17. Val av valberedning 

Nuvarande valberedning utgörs av Marie Ljustermo samt Mats Löfström. 

Beslutas 

att Mats Löfström (omval) och Marie Ljustermo (omval) väljs till valberedning på ett 

år med Mats Löfström som sammankallande. 

 

18. Övriga frågor 

 

a Vägarnas beskaffenhet 

Framförs vad som bör göras gällande vägunderhåll. Ingen vegetation utanför tomtgräns. 

Diken och trummor under infarter ska rensas. 

 

b Fråga om vad man gör när en del den privata tomten bedöms som allmän 

Information i form av t.ex. skyltar rekommenderas. 

 

c Antal röster i bostadsrättsföreningen Linaby 

Bostadsrättsföreningen Linaby är medlem i Vägföreningen, inte de enskilda 

medlemmarna, och har en röst på årsstämman. 

 

e Kablar gällande fibernät 

Informeras om att kartor över var kablarna ligger finns att tillgå. 

 

d Information till dem som inte är närvarande på stämman 

Information finns på hemsidan, www.linanas.se, samt via Villabladet. 

 

e        Bristande sikt vid Linaby 

Utfarten från Gånglåten till Linanäsvägen är skymd till höger. Marken tillhör 

kommunen och är inte vägföreningens ansvar.  
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f        Snöröjning på Trädgårdsvägen 

Påpekas att snöröjningen inte fungerar på Trädgårdsvägen, vilket är ett 

återkommande problem. Ordförande samt vägansvarig i styrelsen åtar sig att 

beakta detta inför vintersäsongen.  

 

g        Offentlig publicering och GDPR  

Framfördes att protokoll med namngivna personer som t.ex. yttrar sig på stämman, 

inte kan läggas ut om inte skriftligt tillstånd ges. Konsekvensen är att aktuellt 

protokollet skrivs utan att namnge de personer som inte är valda av en årsstämma.  

I styrelsen är det den ekonomiansvarige som är ansvarig för frågor gällande GDPR. 

  

 

19. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Protokollet kommer att justeras på tid och plats som sekreteraren, mötesordföranden och 

justerarna överenskommer om. 

Stämman beslutar 

att protokollet ska finnas tillgängligt på anslagstavlan i hamnen inom två veckor samt 

läggas ut på hemsidan med adress: www.linanas.se. 

 

20. Mötet avslutas 

Stämmoordförande Kent Nilsson förklarar stämman avslutad och tackar de närvarande 

medlemmarna för visat intresse. 

 
 

Linanäs 2018-07-01 

 

 

 

 

 Gisela Spak 
 sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Kent Nilsson                     Christina Bergman                    Lena Löfsteröm 

stämmoordförande 

http://www.linanas.se/

