
Kolmårdens viigförening 

Protokoll Årsmöte 2022-10-26 19.00 Sandviksgården 

§ 1 Val av ordförande till stämman 

Mötet öppnades av föreningens ordförande Jan Åberg. Vid årsmötet var 17 närvarande. Till ordförande 

av stämman valdes Jan Åberg. 

§ 2 Val av sekreterare för stämman. 

Fastställdes. Till mötets sekreterare valdes Henrik Sköld. 

§ 3 Val av 2 st justeringsmän 

Fastställdes. Till att justera stämmoprotokollet valdes Rolf Källholm och Alex Klefbäck. 

§ 4 Stämmans behöriga utlysande 

Fastslogs att stämman utlysts i behörig ordning den 9/10 på föreningens hemsida samt annons i 

Norrköpings Tidning och Folkbladet. 

§ 5 Styrelsens och revisorernas berättelse. 

Styrelsens berättelse, balans- och resultaträkning föredrogs av Ola Lindgren. 

Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Gert Gustafson. 

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag: 

Att fastställa balansräkningen med en omslutning på SEK 1389 034: - 

Att fastställa årets resultat pä SEK 60 497: - 

§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag: 

Att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 — 2022. 

§ 7 Framställningar och information från styrelsen 

Styrelsen meddelar att föreningen frän 1/1 2023 skall ansvara för skötseln av samtliga grönomraden som 

är förrättade på föreningen. Ansvar för nio lekparker kommer även att överlåtas på vägföreningen. 

Styrelsen föreslår att föreningen inte kommer att överta ansvaret för lekparkerna från kommunen, 

föreningen kan ha lekparker om de vill enligt de förrättningar som finns, men det finns inger krav på att 

dessa skall finnas. Kommunen kommer kostnadsfritt att demontera dessa om föreningen inte vill överta 

dessa. 

Omröstningen hölls på stämman och ingen av de 17 närvarande medlemmarna ansåg att föreningen 

skulle överta någon av lekparkerna. Styrelsen kommer innan den 31 dec meddela kommun detta. 
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§ 8 Motioner från medlemmarna 

Inga motioner har inkommit till Styrelsen. 

Styrelsen meddelade hur det gått med föregående års motion angående hastighetssänkning på 

Råsslavägen. Styrelsen har föreslagit flera åtgärder men fått stopp från Kommun. Styrelsen har även 

stämt av med Trafikverket vilka meddelar att om några åtgärder skall genomföras måste de stämmas av 

med Trafikverket då detta är en bidragsväg vilket kräver att eventuella farthinder skall ha Trafikverks 

standard. 

§ 9 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Förslag på att ersättningen till styrelse samt revisorer ökas med 3% gentemot föregående är. 

Förslaget bifalles från stämman. 

§ 10 Styrelsens förslag tillutgift- och inkomststat samt debiteringslängd 

Budget för verksamhetsåret 2022 — 2023 presenterades och godkändes av stämman. 

Styrelsen föreslog en ökning av årsavgiften med 3%. Stämman godkänner förslaget. 

Efter höjningen blir avgiften 375: - /andel 

Andelen är fördelade enligt följande: 

1. andel om man endast har en tomt 

2. andelar om man har fritidshus 

3. andelar om man gränsar till statlig väg 

4. andelar övriga 

§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande 

Omval. 

Gert Erixon Ledamot 2 år. 

Ola Lindgren Ledamot 2 är. 

Nyval. 

Per Cronström Ledamot 2 år 

Övriga poster. 

Jan Åberg ledamot 1 är kvar. 

Henrik Sköld ledamot 1 år kvar. 

Henri Johansson ledamot 1 år kvar. 

Peter Jonsson suppleant 1 år kvar. 

§ 12 Val av revisor och suppleant 

011e Rosen valdes som revisor för 2 är 

Gert Gustavsson 1 är kvar 

Gunnar Sem valdes som suppleant för 1 år 

§ 13 Fråga om val av valberedning 

Sittande valberedning fick förnyat förtroende, Klas Karlsson och Alexander Klefbäck. 
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§ 14 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Stämmoprotokollet kommer att läggas upp på föreningens hemsida (www.kolmardensvagforening.se) 

enrik 

 d  2 

l
an Åberg, mötesor orande 	Sköld, mötessekreterare 

at:« 

Rolf Källolm, justering av protokoll 	 AleX Klefbäck, justering av protokoll 
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