Vasterkalens - Smedsasens Vagsamfallighet
Arsmote/Stamma 2019 den 4 april i Bystugan Kalen
Protokoll
§ 1
§ 2
§ 3

§ 4
§ 5
§ 6
§ 7

Motets oppnande
Maria Nyberg Stahl halsar alia valkomna och forklarar stamman for oppnat.
Provning att motet kallats enligt stadgarna.
Beslutades att kallelsen skett pa foreskrivet satt.
Faststallande av rostlangd.
Stamman faststallde rostlangden med de 10 ombud som ar nSrvarande.
Val av ordforande for motet.
Pa valberedningens fbrslag valjes Gunnar Stahl till ordforande for motet.
Val av sekreterare for motet.
Pa valberedningens forslag valjs Lars Lundqvist att skriva dagens protokoll.
Vai tva justerare tillika rostraknarc.
Stamman valde Karin Antonsson och Paul van denBrink.
Faststallande av dagordningen.
Stamman faststallde den utsanda dagordningen.

§ 8

Styrelsens verksamhetsberattelse med ekonomisk redovisning.
Maria presenterade de viktigaste handelsema och de arbetsuppgifter styrelsen lost
under aret .For underhall har vi fatt beviljat 245 000 kr av Trafikverket for barlagsfSrstarkning vid militarforraden. Sommarvaghallningen som tidigare ar dock med extra
grusning strackoma Pellevagen - Nalden och ner till Kvamlosa.
For vinterhallningen ar avtalet med Anderssons traktor uppsagt och ett nytt avtal ar upprattat
med Logdbergs Gard. Har fungerat mycket bra under sasongen.
Per redovisade ekonomin dar resultatet visar pa plus 59 829 kr. och balansen slutar pa
235 064 kr,
Stamman beslutade att godkanna rapportema och lagga dem till handlingama.

§ 9

Revisorernas berSttelse.
Revisor Jan Hemlin laste upp revisoremas berattelse som rekommenderade stamman att ge
styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2018-01-01 - 2018-12-31.

§ 10

Fragan om att bevilja ansvarsfrihet for styrelsen.
Stamman gick pa revisoremas fbrslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet for
verksamhetsaret 2018.

§ 11

Framstallningar fran styrelsen eller motioner fran medlemman
Inga motioner eller framstallningar fran stjrelsen farms att behandla.

§ 12

Ersattning till styrelse och revisorer.
Beslutades att fbljande ersattningar skall galla for 2019.
Ordforande 800 kr, kassor 1000 kr, sekreterare 600 kr. och tjanstgorande revisorer 200 kr.

§ 13

Styrelsens forslag till utgifts och inkomststat samt utdebitering och avsattning till
underhallsfonden.
Per presenterade budgeten som visar pa ett underskott pa'drygt 67.000 kr och ett lanebehov
pa 80.000 kr for den vagfbrstarkning vi planerar imder aret. Fakturoma for arbetena maste
betalas och arbetet maste godkannas innan vi far bidraget.
Beslutades att godkanna budgeten.
Beslutades att aven i ar utdebitera 49.000 kr,
Beslutades att avsatta 0 kr. till underhallsfonden.

§ 14

Val av styrelse, styrelseordforande och suppleanter.
Pa valberedningens fbrslag omvaldes till styrelsen pa 2 ar.
Ulf Gunnarsson, Karin Antonsson, och U l f Gustafsson.
Som suppleanter pa 1 ar omvaldes Anders Amberg och Magnus Hansson.
Stamman valde enhalligt och med tacksamhet Maria Nyberg Stahl till ordforande annu ett ar.
Ovriga i styrelsen som valdes 2018 ar Per Perttu, Hans Holmgren och Lars Lundqvist.

§ 15

Val av revisorer och suppleanter.
For en tid av 2 ar omvaldes som ordinarie Paul van deD Brink och som suppleant Nils
Jonsson.
Valda 2018 for 2 ar, ordinarie Jan Hemlin och som suppleant Erik Agerberg.

§ 16

Fragan om val av valberedning.
Till valberedning i n S r nasta stamma omvaldes Bjom Israelsson, sammankallande, med
Guimar Logdberg ordinarie och Olle Wallgren som ersattare.

§17

Ovriga fragon
1 samband med vagfbrstarkningen b5r tr^d som star nara vSgbanan tas bort. Uppdrogs at
ordforande att kontakta berord markagare for att fa det gjort.

§18

Meddelande av plats dar protokollet fran stamman halls tillgangligt.
Protokollet kommer att firmas pa var hemsida, www.vsvs.se originalet forvaras hos sekr.
Lars Lundqvist.

§19

Stamman avslutas
Ordf Gunnar Stahl tackar sa foi visat intresse och tackar styrelsen for ett val genomfort
verksamhetsar. Stamman forklarades sa for avslutat.

ordforande

sekreterare

