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Protokoll fört vid Boda-Dyviks Vägförenings ordinarie stämma 2019-05-05
i Nykvarns hembygdsgård
Närvarande:

Bo Bengtsson, ordförande
Susanne Franke, kassör
Linus Eriksson, sekreterare
Hannu Ylipukki, ledamot
Sven Söderström, suppleant
Claes-Göran Gustafsson, suppleant
Övriga: 14 medlemmar

1.

Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2.

Mötet fastslog att kallelse skett i behörig ordning.

3.

Dagordningen godkändes.

4.

Till ordförande för mötet valdes Bo Bengtsson.

5.

Till sekreterare för mötet valdes Linus Eriksson.

6.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bibi Strömberg och Marie Norman.

7.

Verksamhetsberättelsen för det gångna året redovisades.

8.

Revisionsberättelsen upplästes av revisor Ken Åkesson.

9.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Inga motioner hade inkommit.
11. Styrelsens förslag till åtgärder under det kommande året redogjordes av ordföranden och fastställdes.
12. Arvoden på högst 75% av gällande prisbasbelopp (tot. 34 875:-) exkl. sociala avgifter, beslöts att
disponeras av 2019 års styrelse och revisorer.
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd granskades och fastställdes.
Debiteringslängden finns tillgänglig hos sekreteraren Linus Eriksson, Tillemorahöjden 1.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
I frånvaro av valberedningens sammankallande ledamot, redogjorde ordföranden för valberedningens
intensioner.
Stämman valde:
Ordinarie ledamöter:
Bo Bengtsson, ordförande
Linus Eriksson
Hannu Ylipukki
Christopher Cårebo
Susanne Franke

sitter kvar 1 år
sitter kvar 1 år
sitter kvar 1 år
omval 2 år
omval 2 år
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Suppleanter:

Sven Söderström
Claes-Göran Gustavsson
Margareta Ramsjö
Bengt Anderhagen

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

15. Val av revisor och revisorssuppleant.
Revisorer:

Ken Åkesson
Lars Hasselbach

Revisorssuppleant:
Anita Gavander

omval 2 år
sitter kvar 1 år
omval 1 år

16. Val av valkommitté:
Stämman valde Bizzy Anderhagen, Elisabeth Cederlöf och Pege Abrahamsson (sammankallande).
17. Övriga frågor:
• Användning av föreningens överskott/kassa: Ordföranden redogjorde för principen att kassan fungerar
som buffert vid oförutsedda utgifter så att lån och extra debiteringar undvikes.
18. Bestämmande av tid och plats för protokollets tillgänglighållande för medlemmarna:
Protokollet kommer att anslås på anslagstavlan i Västanberg, Tillemora och Dyvik senast den 19 maj
och skickas ut till samtliga medlemmar i samband med debiteringen senast den 31 juli.
Protokollet kommer även att finnas på www.boda-dyvik.se.
19. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.............................................
Linus Eriksson

Justeras 2019-05-12

............................................

............................................

Bibi Strömberg

Marie Norman
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