
 

 

  

 

BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING               PROTOKOLL    
          Sammanträdesdatum 

          180919 

 

  

Art:                                Ordinarie sammanträde  (ÅRSMÖTE). 

 

Tid:                                19.00 – 19.30. 

 

Plats:                              Ramsjö backe föreningslokal, Björklinge. 

 

Närvarande:                  Enligt bilagd närvaroförteckning. 

 

  

§  1.  Öppnande    Anders Björkman öppnade mötet och 

         dagordning.    hälsade de närvarande välkomna. 

         Sammanträdets    GODKÄNDES presenterad dagordning för mötet  

         utlysande.              utan tillägg. 

                   Sammanträdet har annonserats, stadgeenligt, bla  

                       på hemsidan,  UNT och lokalt genom affischering  

   vilket GODKÄNDES. 

       

§  2.  Val av mötes-      VALDES Anders Björkman till ordförande för mötet. 

          ordförande,   VALDES Anders Björkman till protokollförare 

          sekreterare         (sekreterare) för mötet. 

          och                      VALDES Peter Bäckström  och Tord Andersson  till 

            justeringsmän.    justeringsmän. 

 

§  3.  Röstning.               BESLUTADES  att, om röstning måste vidtagas, att 

                                         varje närvarande fastighetsägare skulle ha  

                                         motsvarande en röst. 

                                         VALDES Peter Bäckström och Tord Andersson  till  

                                         rösträknare. 

          Debiterings-          Meddelades att debiteringslängd finns  

          längd.                     tillgänglig. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

§  4.  Ekonomisk           Vägföreningens ekonomi, balans- och     

         redogörelse.          resultaträkning för 2017 presenterades. 

               Frågor ställdes och besvarades. 

    GODKÄNDES och lades till handlingarna. 

         Verksamhets-   Verksamhetsberättelsen för 2017 genomlästes. 

         berättelse.   GODKÄNDES och lades till handlingarna. 

         Budget för     BESLUTADES att godkänna styrelsens  

         2018.      förslag till budget för 2018. 

 

§  5.   Revisions-       Revisionsberättelsen genomlästes. 

          berättelse.       GODKÄNDES och lades till handlingarna. 

          Ansvarsfrihet       BESLUTADES att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

          2017.    för verksamhetsåret 2017. 

       

§  6.   Motioner:     Inga inkomna motioner till årsmötet. 
 

§ 7.   Utgifts- och    BESLUTADES att godkänna styrelsens förslag 

         inkomststat,   till utgifts- och inkomststat samt utdebitering 

         utdebitering.   för verksamhetsåret 2018 vilken fastställdes till 

    600:- per andel och förfallodag 181031.   

 

§ 8.  Arvoden under   BESLUTADES att arvoden till styrelse och 

        2016.    revisorer skall vara oförändrade under 2018. 

 

§ 9.  Val av styrelse,      VALDES till ledamot för två år - 

         ordinarie.    Anders Björkman 

     Peter Bäckström. 

      

         Suppleanter.         VALDES till suppleant för två år - 

                       Joacim Ahlinder. 

 

§ 10.  Val av revisor.     VALDES till revisor för två år  -   

     Revisor Jan Lilja, eller dennes ställföreträdare,  

      vid Focus Revision AB i samarbete med LRF Konsult  

      som sköter Vägföreningens bokföring. 

  

§ 11.  Dito suppleant.   VALDES till revisorssuppleant för två år – 

    Se § 10, ingår i detta val. 

 

§ 12.  Valberedning.     VALDES att utgöra valberedning för ett år – 

                                        vakant tv. 

 

 



 

 

  

 

            

§ 13.  Övriga        Inga övriga frågor ställdes. 

          frågor:     

                 

§ 14.  Protokollets   Sekreteraren uppsöker justeringsmännen inom 12 dagar.  

justerande.   Protokollet finns sedan tillgängligt  på hemsidan  

  www.bvf.nu  och via sekr.   

      

 

§ 15.  Avslutande.        Ordf. avslutade mötet och tackade för visat intresse.   

                                         

 

 

Vid protokollet: 

 

 

  

Anders Björkman                            

Ordf./Sekr.                                                  

 

 

Justeras: 

 

  

 

 

Peter Bäckström                Tord Andersson 

 

                                                                                       

 

  

 
   


