
 

 

Protokoll	  fört	  vid	  Nedre	  Bäck/Dala	  Vägsamfällighets	  årsmöte	  	  
onsdagen	  den	  28	  mars	  2019	  	  

	  

1) Årsmötet	  öppnades	  av	  Birgitta	  Bernhardsson	  och	  till	  ordförande	  för	  stämman	  utsågs	  
Johan	  Frisell.	  Medlemsmatrikel	  visades	  och	  deltagarlista	  gick	  runt.	  
	  

2) Till	  sekreterare	  för	  stämman	  utsågs	  Kaj	  Peter	  Wallesten.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3) Till	  justerare	  utsågs	  Stefan	  Nyström	  och	  Lillemor	  Ivarsson.	  
	  

4) Årsmötet	  ansågs	  stadgeenligt	  utlyst.	  	  
	  

5) Birgitta	  Bernhardsson	  läste	  och	  kommenterade	  verksamhetsberättelsen.	  För	  
innevarande	  år	  framhölls	  att	  kostsamma	  åtgärder	  för	  ”landsvägsrakan”	  egentligen	  
behöver	  vidtas	  (bär-‐	  och	  komfortlager	  för	  nästan	  100	  000	  SEK)	  men	  att	  ett	  sådant	  
beslut	  kommer	  att	  avgöras	  av	  vilka	  bidragsbelopp	  Trafikverket	  kan	  tillskjuta.	  
	  
Silke	  Kallerdahl	  redogjorde	  för	  årets	  utgifts-‐	  och	  inkomststat	  samt	  styrelsens	  
budgetförslag	  enligt	  vilket	  debiteringsbasen	  sänks	  till	  100	  000	  SEK.	  Medlemsavgiften	  
ska	  betalas	  före	  maj	  månads	  slut.	  
	  
Revisorerna	  intygade	  att	  bokföringen	  skötts	  ”korrekt”.	  

6) Stämman	  beviljade	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  
	  

7) Inga	  motioner	  har	  inkommit	  från	  medlemmarna.	  En	  framställan	  från	  styrelsen	  
innehöll	  följande	  förslag:	  
Markus	  Byberg	  sköter	  fortgent	  vinterväghållningen	  2019/20.	  
Två	  arbetsdagar	  förläggs	  till	  lördagarna	  den	  25/5	  och	  17/8.	  
Stämman	  godkände	  dessa	  förslag.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  

8) Ersättningar/arvoden	  till	  styrelsen	  föreslogs	  ligga	  oförändrade.	  Beslutet	  innebär	  
2000	  kr	  till	  ordförande	  (ytterligare	  höjning	  aktualiseras	  när	  ekonomin	  förbättrats),	  
5000	  kr	  till	  kassör	  och	  100	  kr/möte	  till	  ledamöter.	  
	  



 

 

9) Stämman	  gav	  bifall	  till	  styrelsens	  förslag	  om	  debiteringsbas	  för	  medlemsavgift	  samt	  
ersättningar.	  
	  

10) Val	  av	  styrelse,	  styrelseordförande	  och	  suppleanter	  genomfördes	  i	  enighet	  med	  
förslag	  från	  valberedningen.	  Styrelse	  för	  2019	  är	  alltså	  enligt	  följande:	  
	  
Birgitta	  Bernhardsson	  (omval	  2	  år)	  
Silke	  Kallerdahl	  (kassör,	  kvar	  1	  år)	  
Kenneth	  Ivarsson	  (omval	  2	  år)	  
Jimmy	  Kvarnström	  (omval	  2	  år)	  
Johan	  Frisell	  (kvar	  1	  år)	  
Billy	  Karlsson	  (suppleant,	  omval	  2	  år)	  
Stefan	  Lindström	  (suppleant,	  nyval	  2	  år)	  
	  

11) Till	  revisorer	  och	  suppleanter	  utsågs	  följande:	  
	  
Mikael	  Andreasson	  (omval	  2	  år)	  
Mia	  Augustsson	  (suppleant,	  kvar	  1	  år)	  
Evert	  Pettersson	  (suppleant,	  nyval	  2	  år)	  
	  

12) Till	  valberedning	  usågs	  följande:	  
	  
Susanne	  Bengtsson	  (nyval	  2	  år)	  
Pär	  Nilsson	  (nyval	  2	  år)	  
	  

13) ”Hålgruppen”	  omvaldes	  enhälligt	  efter	  begärd	  ersättning	  à	  300	  kr/tim:	  
	  
Lars	  Kron	  (1	  år)	  
Jimmy	  Kvarnström	  (1	  år)	  
	  

14) Övriga	  frågor:	  
Styrelsen	  tar	  till	  protokoll	  att	  ”innervägen”	  behöver	  grus.	  
	  
Silke	  Kallerdahl	  meddelar	  att	  efterlysta	  momsuppgifter	  snart	  kommer.	  
	  
Kaj	  Peter	  Wallesten	  avtackades	  efter	  många	  år	  som	  ledamot	  och	  ordförande.	  
	  	  



 

 

15) Protokoll	  för	  årsmötet	  ska	  vara	  justerat	  14	  dagar	  efter	  stämma	  och	  finnas	  i	  original	  
hos	  kassören.	  Protokollet	  publiceras	  då	  också	  på	  föreningens	  hemsida	  (dala.nu)	  och	  
dessutom	  som	  utskick	  tillsammans	  med	  faktura	  för	  medlemsavgiften.	  
	  

16) Årsmötet	  avslutades	  och	  närvaroförteckning	  gjordes.	  
	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________________	  
Birgitta	  Bernhardsson,	  ordförande	  
	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________________	  
Lillemor	  Ivarsson,	  justerare	  
	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________________	  
Stefan	  Lindström,	  justerare	  
	  
	  
	  

 


