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Kommunhuset kl 19.00
Bilaga l och 2

§1
Stämman öppnas av föreningens ordf Bengt Hermansson som hälsar alla
Välkomna.

§2
Stämman öppnas av föreningens ordf Bengt Hermansson och till
ordförande för stämman väljs Mario Fincken.

§3
Till sekreterare för stämman väljs Monica Eriksson.

§4
Till justerare och rösträknare väljs Johan Danielsson och Martin
Björck.

§5
Stämman godkänner att kallelse har skett i behörig ordning.

§6
Styrelsens och revisorernas berättelser redovisas och godkänns av
stämman. Bilaga 3 och 4

§7
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

§8
Planerade anläggningsarbeten för 2013 bilaga 5. Leif Eriksson
redovisade följande:
- uppsättning av zontavlor i Hästhagen
- utbyte av belysningsarmaturer till LED i Hästhagen
- nyasfaltsbeläggning delar av Mariagatan och Höjdgatan
Förslag om slitageersättning i samband med nybyggnation. Förslagna
avgifter godkändes av stämman bilaga 6.

§9
Inga motioner har inkommit.

§10
Stämman beslutar att ersättning utges i enlighet med budgetförlslag,
118 000 kr till styrelse samt 10 000 kr i ersättning till revisorerna.
Fördelning inom styrelse resp revisorer sker i enlighet med föregående
års principer.

§11
Stämman godkänner budget för år 2013, bilaga 7. Beslutet innebär
oförändrad andelsavgift. Debiteringslängden fmns framlagd vid
stämman.
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Val av revisorer
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Övriga frågor

Stämmoprotokoll

§12
Martin Bellander redovisade valberedningens förslag:
Leif Ydfjärd förslås till suppleant 1 år
Mario Fineken ledamot 2 år
Martin Bellander avgår.

2(3)

Stämman godkänner valberedningens förslag till styrelse:
Ordinarie: Mario Fineken 2 år

Kerstin Engström 2 år
Monica Eriksson 1 år (kvarstår)
Leif Malmberg l år (kvarstår)

Suppleanter: Birgitta Andersson 1 år
LeifYdfjärd 1 år

Ordförande: Bengt Hermansson lår

§13
Stämman godkänner valberedningens förslag till reviosorer:

Revisorer: Yvonne Bast
Christina Kanholt

Suppleanter: Marie Bojo
Sebastian FriselI

1 år
1 år
1 år
1 år

§14
Stämman föreslog:
Martin Bellander (sammankallande)
Preben Rydin
Stämman godkände dessa.

1 år
1 år

§lS l
Mario Fineken redovisade brev från Värmdö Kommun ang Kommunalt
huvudmannaskap där ny handläggare hade utsetts.

Värmdö Sotningsdistrikt hade fråga angående snöröjning på sin infarts-
väg. Leif Eriksson har kontakt med dem.

Tallåsen har haft svåra problem med halka under vintern, har mailat flera
ggr till vår hemsida men inget svar.

Tvärvägen har problem med trafiken till och från Ekedalsskolan.
Styrelsen skall undersöka. Per Arvidsson inbjudes till styrelsrn då han
har god kännedom om dessa problem.

§16
Fr o m 2013-04-16 kl 08.00 finns protokollet från årsstämman till-
gängligt i receptionen på Skogsbovägen 15, Gustavsberg samt på
föreningens hemsida www.gustavsbergsvagforening.se
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Avslut §17

Stämman avslutas och dess ordftackar styrelsen för det gångna årets
insats.

Monica Eriksson
Sekreterare

Mario Fineken
Ordförande

Johan Danielsson
Justerare

Martin Björck
Justerare




