
Träviks gårdens Vägs arnfällighet
Protokoll från årsmöte 2019-08-18

1. fusmotet öppnades av ordförande Åke Bengtar.
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

2. Tilt ordförande för mötet valdes Åke Bengtar

3. Till sel«eterare för mötet valdes IJlf Linder, och till justeringsmän Börje
Ericsson och Hans von Zeipel.

4. Styrelsens förslag till dagordning faststiilldes

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse redovisades
av ordförande Åke Bengtar och kassör Lennart Johansson, vilka godktindes
och lades till handlingarna.

6. Kassör Lennart Johansson redovisade revisor Miirta Malmbergs
revisionsberättelse som sedan lades till handlingarna.

7 . Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet for det gangna året.

8. Styrelsens förslag till vägunderhåll för 201,9-2020 beviljades av mötet.

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomsttak samt utdebitering2019-2020
fastställdes med arsavgift i normalfalleftill 800 kr per fastighet och ar.
Styrelsen delgav även information om, samt uppvisade på mötet, en lista
med avgift per fastighet i samfalligheten, som t.ex. kan anvtindas for
kronofogdeärenden.

l0.Mötet godkiinde oföriindrat styrelsearvode på 7000 kr

l l.Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter redovisades.
Mötet valde i enlighet med defia:
Ordforande: Åke Bengtar, omval 2 år t.o.m.2021
Kassör: Lennart Johansson, omval 2 tr t.o.m.2021
Sekreterare: Ulf Linder, kvarstår I årt.o.m. 2020
Vägansvarig: Örjan Huge, omval 2 tr t.o.m.2021
Styrelseledamot: Sten Molleryd, omval ? ar t.o.m. 2021
Suppleant: Jens Gullin, kvarstår lår t.o.m. 2020
Suppleant: Jan Andersson, omval 2 ix t.o.m.2021
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l2.Revisor och revisors suppleant valdes i enlighet med valberedningens
förslag:
Revisor: Märta Malmberg, omval 2 ir t.o.m.2021
Revisors suppleant: Margita Östholm, omval 2 ir t.o.m.2O2l

1 3.Ti11 valberedning omvaldes Björn Magnusson som sammankallande, samt
tills vidare en vakant plats för representant för Trevik.

l4.Inga motioner eller skrivelser har inkommit under det gangna aret.

l5.Frågor kom upp under mötet om underhållet av den asfalterade vägsträckan
samt om AKTA kurvan, besvarades av Örjan Huge.

16.Det justerade protokollet skall distribueras via e-mail samt anslås på
sedvanligt sätt på anslagstavlor inom S Verkarö respektive Trevik, samt
införas på Trevik Tomtägareförenings hemsida (www.trevik. se)

17.Äke Bengtar och öwiga styrelsen tackade för visat intresse och förtroendet
och avslutade årsmötet.

Åke Bengtar
Motessekreterare
Ulf Linder

Justeringsman

, Hans von Zeipel
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