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1. Mötet öppnades av Rolf Lundmark. 

 
2. Styrelsens förslag till föredragningslista fastställdes. 

 
3. Till ordförande för mötet valdes Rolf Lundmark. 

 
4. Till sekreterare för mötet valdes Lennart Johansson och till justeringsmän 

valdes Margita Östholm och Mats Huge. 
 

5. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 
redovisades av Rolf Lundmark och lades till handlingarna. Kostnaderna 
för verksamhetsåret 2007.06.01 – 2008.05.31 var något lägre än 
budgeterat och uppgick till 71.707 kr varav vägunderhållet 62.633 som 
även inkluderar fjolårets senarelagda saltning. Verksamhetsårets gav 
därmed ett överskott på 18.944 kr.  
 

7. Revisionsberättelsen lästes av Margita Östholm, föranledde inga 
anmärkningar, och lades till handlingarna. 
 

8. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

9. Vägunderhåll 2008/2009 beslutades enligt ”år 2” i den rullande 3-
årsplanen, innebärande normalt underhåll liksom det gångna året.  
 

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2008/2009 fastställdes 
till 87.000 kr i enlighet med föregående års budget.  
Likaså godkändes  förslaget att hålla utdebiteringen oförändrad, dvs i 
normalfallet 500 kr/år. 
 

11. Styrelsens förslag om oförändrat styrelsearvode 4.500 kr godkändes. 
 

12. Valberedningens förslag redovisades av Mats Huge.  
Ordförande Rolf Lundmark samt styrelseledamoten Anders Löfgren 
omvaldes för 2-årsperioden 2008-2010.  
Styrelseledamöterna Lennart Johansson, Ingvar Lyckman och Thore 
Sandström är tidigare valda på 2 år för 2007-2009.  
Till styrelsesuppleanter omvaldes Ulla Lagerström och Matz Hagberg på 
ett år för 2008-2009.  
 

13. Margita Östholm som nu avgår som ordinarie revisor avtackades för 
många års värdefulla insatser.  
Till ny ordinarie revisor valdes Börje Ericsson och till revisorssuppleant 



valdes Margita Östholm, båda på ett år. 
 

14. Till valberedning valdes Mats Huge (sammankallande) och Bo Jonsson.  
 

15. Inga motioner hade inkommit till mötet. 
 

16. Det beslutades att det justerade protokollet skall anslås sedvanligt på 
anslagstavlor inom S. Verkarö resp. Trevik samt införas på Treviks 
Tomtägarförenings hemsida, www.Trevik.se. 
 

17. Övriga frågor: 
 
Läget i frågan om dikesrensning efterfrågades av Mats Huge. 
Rolf Lundmark informerade att styrelsen har behandlat frågan med 
slutsatsen att inget behov för närvarande föreligger. Vägverket kommer 
att under hösten 2008 utföra inspektion av vägarna och även då tas 
frågan upp. (Åke Bengtar uppmärksammade styrelsen vid föregående 
stämma på att behov av dikesrensning kan komma att uppstå inom några 
år, och att man om möjligt bör ansöka om extra anslag från Vägverket för 
detta.) 
 
Skymd sikt på vissa vägavsnitt.  
(Mats Huge ombedd av medlem att ta upp frågan.) 
Problemet gäller speciellt ett backkrön på vägen söder om Treviks 
brevlådor vilket troligen är svårt att åtgärda. Problem kan också gälla i 
kurvor där vegetation kan behöva tas bort för att förbättra sikten. 
Även denna fråga tas upp vid Vägverkets vägsyn där Thore Sandström 
deltar. 
 
Påminnelse om årsmötet. 
Beslutades att kommande år påminna om årsmötet på anslagstavlorna. 
 

18. Rolf Lundmark tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 

 
 
 
Rolf Lundmark      Lennart Johansson 
mötesordförande sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Margita Östholm Mats Huge 
 


