
Protokoll	  fört	  vid	  årsmöte	  för	  Nedre	  Bäck/Dala	  Vägsamfällighet	  	  2016-‐03-‐23	  
	  
	  

1. Årsmötets	  öppnande	  
Birgitta	  Bernhardsson	  utsågs	  av	  stämman	  till	  mötesordförande.	  
	  

2. Val	  av	  protokollförare	  	  
Till	  protokollförare	  utsågs	  Kaj	  Peter	  Wallesten.	  	  
	  

3. Val	  av	  två	  justerare	  
Mikael	  Karlsson	  och	  Micael	  Andreasson	  utsågs	  att	  justera.	  
	  

4. Fastställande	  av	  dagordning	  
Årsmötets	  dagordning	  fastställdes	  med	  en	  ändring:	  Punkten	  ”Grannsamverkan”	  
tidigarelades.	  
	  

5. Grannsamverkan	  
Britt-‐Louise	  Sundin,	  Lilla	  Edet,	  informerade	  om	  grannsamverkan.	  Telefonkedjor,	  
kontakt	  med	  polis	  och	  kommun	  samt	  skyltning	  framhölls	  som	  effektivt	  
brottsförebyggande.	  Informationsfoldrar	  överlämnades.	  
	  

6. Årsmötets	  stadgeenliga	  utlysande	  
Stämman	  förklarade	  årsmötet	  vara	  utlyst	  enligt	  stadgar.	  
	  

7. Föredragning	  av	  verksamheten	  för	  samt	  ekonomiskt	  utfall	  
Revisionsberättelsen	  presenterades	  av	  Mia	  Augustsson.	  Marianne	  Schmidt	  
redogjorde	  för	  samfällighetens	  ekonomi,	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  samt	  
underlag	  för	  budget	  2016.	  	  
Birgitta	  Bernhardsson	  läste	  årets	  verksamhetsberättelse.	  
	  

8. Beviljande	  av	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
Årsmötet	  beviljade	  styrelsen	  ansvarsfrihet.	  
	  

9. Framställningar	  från	  styrelsen	  
Inga	  motioner	  har	  kommit	  styrelsen	  tillhanda.	  
	  
Vinterväghållning	  
En	  offert	  har	  inlämnats	  från	  Markus	  Byberg	  angående	  snöröjning.	  Marianne	  
Schmidt	  redogjorde	  för	  olika	  kostnadsalternativ	  samt	  styrelsens	  förslag	  att	  anlita	  
Byberg	  enligt	  alternativet	  en	  lägre	  ställavgift	  och	  en	  högre	  timkostnad	  (vi	  chansar	  
alltså	  på	  en	  mild	  vinter).	  
Stämman	  tillstyrkte	  förslaget.	  
	  
Förslag	  till	  en	  mer	  rättvis	  fördelning	  av	  föreningens	  kostnader	  
Styrelsens	  förslag	  grundas	  i	  tanken	  att	  föreningens	  kostnader	  är	  av	  två	  olika	  slag.	  
Den	  större	  delen	  utgörs	  av	  vägens	  underhåll	  och	  fördelas	  enligt	  andelssystemet.	  
En	  mindre	  del	  finansierar	  föreningsverksamheten	  som	  sådan;	  arvoderingar,	  
administration,	  medlemskap	  i	  REV	  m.m.	  Denna	  kostnadsdel	  anser	  styrelsen	  vara	  
knuten	  till	  själva	  medlemsskapet	  och	  borde	  vara	  samma	  för	  alla	  oavsett	  var	  på	  



vägen	  man	  bor.	  Styrelsens	  förslag	  var	  att	  dela	  denna	  kostnad	  lika,	  vilket	  enligt	  
styrelsen	  ger	  mer	  rättvisa	  medlemsavgifter.	  
Mot	  styrelsens	  förslag	  anfördes	  att	  den	  hittills	  rådande	  principen	  att	  fördela	  alla	  
kostnader	  utifrån	  andelar	  är	  enklare	  och	  dessutom	  stadgeenlig.	  
En	  livlig	  debatt	  avslutades	  med	  en	  konsultativ,	  icke-‐beslutande	  röstning	  genom	  
handuppräckning,	  en	  röst	  per	  ägarnummer	  (beslutande	  röstning	  ska	  enligt	  
stadgarna	  ge	  röstetal	  proportionellt	  mot	  andelstal).	  
Stämman	  avvisade	  styrelsens	  förslag	  med	  12	  röster	  mot	  och	  9	  röster	  för.	  
	  
Förslag	  till	  städavgift	  
En	  minoritet	  av	  vägens	  medlemmar	  deltar	  i	  årets	  två	  städdagar	  och	  klagomål	  har	  
under	  lång	  tid	  framförts.	  Styrelsens	  förslag	  	  till	  större	  rättvisa	  var	  att	  ersätta	  
deltagare	  med	  ett	  avdrag	  på	  medlemsavgiften	  (500	  kr	  för	  fastboende,	  250	  för	  
sommarstugeägare).	  Principen	  godtogs	  av	  stämman	  och	  efter	  diskussion	  nåddes	  
enighet	  om	  beloppet	  200	  kronor	  per	  tillfälle	  och	  ägarnummer.	  Beloppet	  dras	  från	  
följande	  års	  medlemsavgift.	  
	  
Kommande	  underhåll	  
Birgitta	  Bernhardsson	  redogjorde	  för	  planerade	  åtgärder,	  t.ex.	  utökad	  saltning,	  ev	  
ny	  trumma	  vid	  Dalas	  brevlådor,	  dikning	  mellan	  Kjell	  och	  Kenneth	  samt	  utanför	  
Mikaels	  infart.	  Ca	  tio	  lass	  grus	  kommer	  att	  behövas.	  
	  

10. Beviljande	  av	  arvoden	  
Stämman	  godkände	  styrelsens	  förslag	  om	  styrelsearvoden	  på	  sammanlagt	  9000	  
kronor,	  varav	  5000	  kr	  går	  till	  kassör.	  Hålgruppens	  ersättningar	  kvarstår	  
oförändrade.	  
	  

11. Förslag	  till	  utgifts-‐	  och	  inkomststat	  samt	  debiteringslängd	  
Stämman	  godkände	  styrelsens	  förslag	  till	  debiteringsgrunden	  80	  000	  kronor.	  
Debiteringslängden	  godkändes.	  
	  

12. Val	  av	  styrelse,	  styrelseordförande	  och	  suppleanter	  
Valberedningens	  förslag	  godkändes	  av	  stämman,	  vilket	  gav	  följande:	  
	  
Ordförande	   Birgitta	  Bernhardsson	   (1	  år)	  
Ledamot	   Lars	  Kron	   	   (2	  år)	  
Ledamot	   Jimmy	  Qvarnström	   (kvar	  1	  år)	  
Ledamot	   Kenneth	  Ivarsson	   (kvar	  1	  år)	  
Suppleant	   Mikael	  Karlsson	   (kvar	  1	  år)	  
Suppleant	   Kaj	  Peter	  Wallesten	   (kvar	  1	  år)	  
	  

13. Val	  av	  kassör	  
Som	  ersättare	  för	  avgående	  kassör	  Marianne	  Schmidt	  föreslog	  valberedningen	  
Silke	  Kallerdahl	  (2	  år),	  vilket	  stämman	  biföll.	  
	  

14. Val	  av	  revisorer	  
Valberedningens	  förslag	  godkändes	  av	  stämman,	  vilket	  gav	  följande:	  
	  
Revisor	   Bengt-‐Olof	  Lindgren	   (1	  år)	  



Revisor	   Mia	  Augustsson	   (1	  år)	  
Suppleant	   Kent	  Mähki	   	   (2	  år)	  
	  

15. Val	  av	  valberedning	  
Stämman	  godkände	  följande	  förslag:	  
	  
Bengt-‐Olof	  Lindgren	   (1	  år)	  
Margareta	  Karlén	   	   (1	  år)	  
	  

16. Val	  av	  hålgrupp	  
	  
Lars	  Kron	   	   (1	  år)	  
Jimmy	  Qvarnström	   (1	  år)	  
	  

17. Övriga	  frågor	  
	  
Styrelsen	  föreslog	  påminnelseavgift	  om	  50	  kronor	  för	  obetalda	  medlemsavgifter.	  
Stämman	  biföll.	  
	  
Kaj	  Peter	  Wallesten	  (webmaster)	  uppmanade	  alla	  att	  skicka	  sin	  epostadress	  till	  	  
info@dala.nu.	  Det	  vore	  bra	  om	  fakturor	  och	  information	  i	  framtiden	  kan	  gå	  via	  
epost	  och	  hemsida	  (www.dala.nu).	  
	  
Arbetsdagarna	  fastställdes	  till	  lördagarna	  den	  28/5	  och	  den	  20/8.	  
	  
Alla	  uppmanas	  att	  hålla	  låg	  hastighet.	  Vid	  flera	  ställen	  rör	  sig	  barn	  och	  djur	  i	  
vägens	  närhet.	  
	  
Protokoll	  för	  årsmötet	  skickas	  ut	  med	  post	  eller	  epost.	  Protokollet	  finns	  också	  
tillgängligt	  hos	  kassör	  liksom	  på	  hemsidan.	  
	  
Stämman	  uppdrog	  åt	  styrelsen	  att	  arbeta	  vidare	  med	  Grannsamverkan.	  
	  

18. Årsmötets	  avslutande	  
Birgitta	  Bernhardsson	  avslutade	  stämman	  och	  avtackade	  Marianne	  Schmidt	  för	  
många	  års	  skickligt	  arbete	  som	  kassör	  och	  styrelseledamot.	  
	  
	  
	  
	  
Ordförande	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Justerare	   	   	   Justerare	  


