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Årsmöte Sundsandviks vägförening
• Till dagens möte valdes Mats Glansberg till ordförande, Ingela
Andréasson till sekreterare och Kerstin Ekenås till justeringsman.
• Röstlängd upprättades och godkändes.
• Dagordningen faställdes.
• Årsmötet ansågs ha blivit vederbörligen utlyst.
• Styrelsens berättelse godkändes och balansräkning och resultat
uppvisades. Styrelsen fick ansvarsfrihet.
• Beslut togs om att styrelsen ej skall erhålla någon ersättning.
• För att komma i fas i räkenskapsåret beslutades att 300: - per fastighet
skall betalas och dessa kommer att räcka till 30/5-11. Inbetalning kommer
att skickas inom en snar framtid. Därefter kommer årsavgiften att beslutas
om på årsmötet.
• Val till styrelse. Till ordförande valdes Mats Glansberg, sekreterare Ingela
Andréasson, kassör Mats Gustafsson och suppleant Roger Wennerberg.
• Det ansågs inte nödvändigt att utse en valberedning utan styrelse väljs för
ett år i taget på årsmötet.
• Diskuterade om långsiktiga och kortsiktiga åtgärder med vägen. De
kortsiktiga är att försöka få bukt med de hålor och begynnande hålor som
finns på vägen och fylla på med fräst asfalt. De långsiktiga är att om
föreningens ekonomi tillåter kan föreningen om 5-6 år lägga klister och
singel på vägen.

• Årsmötesprotokollet kommer att läggas ut på sundsandvik.se under fliken
”vägen” och det kommer även att sättas upp på anslagstavlan vid
brevlådorna.
• Stadgarna godkändes och därmed bildades Sundsandviks Vägförening. Se
bilaga 1 för Stadgar för Sundsandviks Vägförening. Se bilaga 2 för lista
över samtliga fastigheter utefter vägen.
• Övriga frågor.
Sopborstar kommer att köpas in till föreningen. Detta för att kunna sopa
ur hålorna och även för att få bort gruset som samlats nedanför
Thuressons backe.
• Mötet avlutades.

__________________________
Ingela Andréasson sekreterare

__________________________________
Kerstin Ekenås justeringsman

Bilaga 1

Stadgar för Sundsandviks Vägförening
Antagna av årsstämman 2010-06-12
Stadgar för vägförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte
annat framgår av dessa stadgar..)

§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Sundsandviks vägförening.

§ 2 OMFATTNING OCH SYFTE
Föreningens vägar omfattar vägar enligt bifogad karta. Föreningens syfte är att hålla
vägen i god standard enlig årsmötets beslut samt hålla den farbar året runt.

§ 3 GRUNDER FÖR FÖRVALTNINGEN
Föreningen skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess
ändamål. Kostnaderna för drift och underhåll av vägarna erläggs solidariskt av
fastighetsägare enligt § 4 med belopp som beslutas av årsmötet.

§ 4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, och som
har tillfart från berörd väg.

§ 5 STYRELSE, säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Uddevalla kommun
Styrelsen skall bestå av tre ledamöter och en suppleant.

§ 6 STYRELSE, val
Styrelsen väljs vid årsmötet. Mandattiden är 1 för samtliga. Årsmötet utser
ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 STYRELSE, kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst en vecka före
sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.
Suppleant skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och erhålla underlag
om förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast
meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots
ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara och yttra sig
vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 STYRELSE, beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet
styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde
anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av
styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om
samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende kan anföra reservation mot beslutet. Sådan
reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen
fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och
suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda
reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid
förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 STYRELSEN, förvaltning
Styrelsen skall:
1. Förvalta föreningens tillgångar,
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper enligt bokföringslagen
3. Ansvara för att protokoll förs vid årsmötet
4. Föra förteckning över delägande fastigheter och ägare
5. Årligen till ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi

§ 10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning kan medlemmarna på ordinarie årsmöte ta
del av bokföring och verifikat. Mellan årsmötena kan medlem få del av bokföringen
efter överenskommelse med kassören.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 juni – 31 maj.

§ 12 Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall medlem årligen betala av
årsmötet beslutat belopp.

§ 13 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas under juni månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra
årsmöte. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 §
3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Innan årsmöte skall besluta om uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna
tillfälle att från det kallelsen gått ut, ta del av debiteringslängd utvisande det belopp
som skall uttaxeras och när betalning skall ske.

§ 14 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar till årsmöte. Det skall ske genom skriftlig kallelse minst 14 dagar före
sammanträdet. Kallelsen ska anslås på anslagstavlan vid brevlådorna samt på
hemsidan: sundsandvik.se

I kallelsen skall anges tid och plats för årsmötet samt vilka ärenden som skall
förekomma på årsmötet.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom
genom anslag på befintliga anslagstavlor.

§ 15 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion, som skall behandlas på ordinarie årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda
senast under april månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem
tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 DAGORDNING VID ORDINARIE ÅRSMÖTE
Vid ordinarie årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1 Val av ordförande för mötet
2 Val av sekreterare för mötet
3 Val av två justeringsmän
4 Upprättande och godkännande av röstlängd
5 Fastställande av dagordning
6 Fråga om årsmötet blivit vederbörligen utlyst
7 Styrelsens och revisorernas berättelser
8 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
9 Ansvarsfrihet för styrelsen
10 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
11 Ersättning till styrelsen och revisorerna
12 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd
13 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
14 Val av revisorer och suppleanter
15 Val av valberedning
16 Övriga frågor
17 Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 10 och 17.

§ 17 DISPOSITION AV AVKASTNING
I det fall årsmötet beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske
solidariskt till samtliga medlemmar.

§ 18 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm
gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter
angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av
röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Årsmötesprotokollet skall justeras inom två veckor efter mötet och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna på hemsidan och hos sekreteraren.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.
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