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PROTOKOLL 

fört vid Linanäs Villaägareförenings årsmöte på Granliden söndagen den 1 juli 2018.   

 
 

1. Årsmötet 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 årsmötet 

Till mötesordförande väljs enligt valberedningens förslag Kent Nilsson, som tackar 

stämman för förtroendet. 

 

4. Val av sekreterare för årsmötet 

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. 

Årsmötet beslutar 

att utlysningen har skett stadgeenligt. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse har sänts ut med kallelsen. 

Årsmötet beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

I samband med verksamhetsberättelsen framförs nedanstående: 

Ordförande Christer Bergheden riktar ett speciellt tack till dem som har hjälpt till att 

arrangera Valborgsmässofirandet samt Midsommarfirandet. 

 

Information om vad kommunens skötsel av Lilla Badberget innebär efterfrågas, och 

besvaras. Efterfrågas röjning vid Lilla Badberget, något som PEAB ansvarar för, men 

som Lennart Öberg ombesörjer. Han kommer att beakta sådana önskemål. 

 

Skylt vid Lilla Badberget om parkeringsplatsen vid Grundviksvägen önskas. PEAB 

kommer att tillfrågas om detta. 

 

Stora Badberget, som sköts av Vägföreningen, är ingen officiell badplats utan ett 

grönområde tillgängligt för allmänheten där man kan bada. 

 

Framförs att förhållandena vid parkeringen i hamnen har blivit något bättre. 

 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig på årsmötet. 

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 

Årsmötet beslutar 

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

 

11. Framställan från styrelsen  

Ingen framställan från styrelsen föreligger.  

 

12. Inkomna motioner till styrelsen 

Motion avseende att skapa ett Arbetsutskott för utvecklings - och trivselfrågor i 

Linanäs.  

Motionärerna vill skapa ett arbetsutskott, som leds av en styrelseledamot och där 

även icke-styrelseledamöter kan ingå. Styrelsen ställer sig positiv till detta. 

Årsmötet beslutar 

att skapa ett permanent Arbetsutskott för utvecklings och trivselfrågor i Linanäs 

enligt motionärernas förslag.  

 

13. Firande av Valborgsmässoafton och Midsommarafton  

Ordförande Christer Bergheden tackar Lennart Öberg, Börje Brottman m.fl. 

för väl genomfört Valborgsfirandet samt dem som hämtade ris och lövade 

midsommarstången.  

 

14. Årsavgift för föreningen 

Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift, d.v.s. 250 kronor. 

Årsmötet beslutar att bifalla förslaget. 

 

15. Fastställande av ersättning till styrelsen 

Styrelsen föreslår att ingen ersättning ska utgå till styrelse och revisorer. 

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

16. Val av styrelseordförande samt 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) 
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17. 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) 

 

18. 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 

 

19. 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. 

 

20. Övriga frågor 

 

a Olovlig körning på Dyviksrundan 

Pojkar i 9–10 års ålder kör på 4-hjulingar på Dyviksrundan och utsätter sig och 

andra för livsfara. Information till föräldrar samt kontakt med polisen är de råd som 

ges.  

 

b Kontakter med kommunen 

Framförs att en viss försiktighet i kontakter med kommunen bör 

beaktas, då de är mer än villiga att föra över ansvar för vägar på 

vägföreningarna. 

 

c Sjösättningsrampen vid Skärgårn 

 Denna ägs av Linanäs Vägförening. 

 

21. Mötet avslutas 

Ordförande Christer Bergheden tackar avgående 

ledamöter för deras arbetsinsatser. 

Stämmoordförande Kent Nilsson förklarar mötet avslutat.  

 

 

 

Linanäs 2018-07-01 

 

 

 Gisela Spak 
 sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Kent Nilsson                           Christina Bergman              Lena Nordström 

stämmoordförande 


