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ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2012 
 

Tid:                                                                       lördag den 10 mars 2012 kl. 12.00 
Plats:                                                                    Brännögården, Brännö 
Närvarande:                                                        22 fastigheter/personer (bil. 1) 

 

 
 

1. 
Mötets öppnande och frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 
Mötet öppnades av ordföranden Kjell Uppling som hälsade välkommen och redogjorde för hur 
kallelse skett. Närvarolista med angivande av fastighetsbeteckningar upprättades. Mötet godkände 
dagordningen samt att mötet blivit stadgeenligt utlyst. Antalet röstande fastställdes. 

 
2. 
Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 
Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Uppling och till sekreterare valdes Tim Borg. 

 
3. 
Val av två justeringsmän. 

 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Emma Samuelsson och 
Malte Ljungkvist. 

 
4. 
Styrelsens verksamhetsberättelse. 

 
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen och redogjorde för den ekonomiska 
årsredovisningen (bil. 2). Mötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen, vilka lades 
till handlingarna. 

 
5. 
Revisionsberättelsen. 

 
Revisor Malte Ljungkvist föredrog revisionsberättelsen (bil. 3). Mötet godkände densamma och lade 
den till handlingarna. 

 
6. 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
Beslut: Mötet beslutade att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen full ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2011. 



7. 
 
 

Inkomna motioner och framställningar från styrelsen. 
 

Fem motioner hade inkommit till årsmötet. 
a/ Ove Necander: Asfaltering av Flogen-, Vassdals- och Nuddlavägen. Beslut: Vassdals- och 
Nuddlavägen  ingår i arbetsplan för 2012. Flogenvägen får anstå till framtiden. 
b/ Margareta Wicander och Sture Karlsson: Upprustning av gångväg mellan Galterövägen och 
Lönndal. Beslut: Ingår i arbetsplan för 2012. 
c/ Margareta Wicander och Sture Karlsson: Breddning av Rödstensvägen mellan Rödsten och 
Sköreliden. Beslut: Nej. 
d/ Eva Göransson Lycke: Vattenproblem på Mansdalstigen och Haggårdsvägen – Stämmösund. 
Beslut: Båda problemen ligger i arbetsplan för 2012. 
e/ Helena och Gunnar Peterson: Vattenproblem på Mansdalstigen. Beslut: Ligger i arbetsplan för 
2012. 
Inga framställningar från styrelsen till årsmötet. 

 
8. 
Förslag till arbetsplan 2012. 

 
Styrelsen föredrog förslag till arbetsplan för 2012 (bil. 4) 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 
9. 
Förslag till arvoden för styrelse och revisorer för 2012. 

 
Styrelsen föreslog oförändrat arvode, 1 ½ basbelopp för år 2012. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 
10. 
Förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt beslut om årets uttaxering. 

 
Ordföranden föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat, debiteringslängd samt till beslut 
om årets uttaxering (bil 4 och 5). 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 
11. 
Val av ordförande på två år. 

 
Valberedningen föreslog Henrik Sjöstrand till ordförande i två år. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 
12. 
Val av ordinarie styrelseledamöter på två år. 

 
Valberedningen föreslog Kristina Borg och Tim Borg till ordinarie styrelseledamöter på två år. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 



13. 
 
 

Fyllnadsval av ordinarie styrelseledamöter på ett år. 
 

Valberedningen föreslog Kjell Uppling och Sture Wahlgren till ordinarie styrelseledamöter på ett år. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 
14. 
Val av två styrelsesuppleanter på två år. 

 
Valberedningen föreslog Lina Larsson och Bo Olsson till styrelsesuppleanter på två år. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 
15. 
Val av en revisor på två år. 

 
Valberedningen föreslog omval av Reneé Salén till revisor på två år. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 
16. 
Val av en revisorsuppleant på ett år. 

 
Valberedningen föreslog Käthe Carlsson till revisorsuppleant på ett år. 
Beslut: Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 
17. 
Utseende av valberedning, tre personer. 

 
Beslut: Årsmötet valde Jan Carlsson (sammankallande), Iris-Marie Jones och Emma Samuelsson för 
en tid av ett år. 

 
18. 
Övriga frågor. 

 
Årsmötet väckte frågor om följande: 
Fördelning kvinnor och män i styrelsen. 
Status på vägnätet. 
Nya skyltar i Rödsten och Husvik angående hastighet och gångregler. 
Galterövägen. 
Fortum. 
Styrelsen lovade ta med sig de frågor och synpunkter som kom upp vid årsmötet i sitt arbete under 
2012. 

 
19. 
Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet samt där protokollet hålls tillgängligt 
för medlemmarna. 

 
Beslutades att justering av protokollet skall ske söndag den 18 mars 2012 kl. 11.00 hos Tim Borg. 
Kopia av justerat protokoll från detta årsmöte kommer att hållas tillgängligt vid postdisken Brännö 
Handel från den 23 mars 2012 samt på Brännö Vägförenings hemsida  www.brannovf.enskildvag.se. 

http://www.brannovf.enskildvag.se/


 

 

20. 
Avslutning. 

 
Ordföranden tackade för visat intresse vid årsmötet. Ordförande påkallade en tyst minut för Bo 
Nilsson och Bo Valinder. Därefter förklarades årsmötet 2012 för avslutat. 

 

 
 

Göteborg 2012-03-18                                                                  Göteborg 2012-03-18 
 

Vid protokollet:                                                                            Justeras: 
 

 
 

Tim Borg                                                                                        Kjell Uppling 
Sekreterare                                                                                   ordförande 

 
 
 
 

Göteborg 2012-03-18                                                                  Göteborg 2012-03-18 
 

Justeras:                                                                                         Justeras: 
 

 
 

Emma Samuelsson                                                                       Malte Ljungkvist 


