
I

Träviksgårdens Vägsamfällighet
Protokoll från årsmöte 2022-08-21

i. Årsmötet öppnades av ordftirande Sten Mölleryd.
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

2. Till ordforande ftir årsmötet valdes Sten Möllervd

3. Till sekreterare for mötet valdes Ulf Linder, och till justeringsmän Göte
Lindfors och Åke Bengtar.

4. Styrelsens ftirslag till dagordning fastställdes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades av ordftirande Sten Mölleryd
vilken godkändes och lades till handlingarna.

6. Kassör Lennart Johansson informerade om revisor Märta Malmbergs
revisionsberättelse, samt föreningens ekonomiska berättelse som sedan
godkändes och lades till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet for det gångna äret.

8. Styrelsens ftirslag till utgifts- och inkomsttak samt utdebitering2022-2023
fastställdes med oförändrad årsavgift i normalfallet till 1000 kr per fastighet
och år. Styrelsen delgav även information om, samt uppvisade på mötet, en
lista med avgift per fastighet i samf;illigheten, som t.ex. kan användas för
kronofogdeärenden.

9. Mötet foreslog och godkände en ökning av styrelsearvodet till 10,000 kr

l0.Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter redovisades
Mötet valde i enlighet med detta:

Ordförande: Sten Möllerydo omval 1 år t.o.m .2023
Kassör: Lennart Johansson, kvarstår I år t.o.m. 2023
Sekreterare: Ulf Linder, omval 2 är t.o.m.2024
Vcigansvarig: Örjan Huge, kvarstår I år t.o.m. 2023
Styrelseledamot: Björn Johansson, kvarstår I år t.o.m.2023
Suppleant: Jens Gullin, omval 2 är t.o.m.2024
Suppleant: Jan Andersson, kvarstår I år t.o.m. 2023
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1 l.Revisor och revisors suppleant valdes i enlighet med valberedningens
forslag:
Revisor: Mcirta Malmberg, kvarstår I år t.o.m. 2023
Revtsors suppleant: Margita Östholm, kvarstår I år t.o.m. 2023

l2.Till valberedning omvaldes Björn Magnusson som sammankallande, samt

Susanne Magnusson som representant for Trevik.

13.Inga motioner el1er skrivelser har inkommit under det gångna txet

14.Övriga Frågor:
- Ansvaret for stickvägar ligger hos respektive markägare:
- Kantklippning senareläggs tills all fiber är nergrävd.
- Efterbesiktning av vägen kommer att göras med IP-Only
- Potthålsfyllning grusning och sladdning av vägen planeras.

15.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)

16.Sten Mölleryd och övriga styrelsen tackade for visat intresse och ftirtroendet
och avslutade årsmötet.
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