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NÄVEKVARNS VÄGFÖRENING

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2014

Årsstämma Nävekvarns Vägförening 2014-03-25
Båtklubbens lokal 

Närvarande: 20 medlemmar

1. Årsmötets öppnande och dagordningens fastställande
Sammanträdet öppnades av ordförande Stig Isaksson, som hälsade de närvarande 
Välkomna till denna årsstämma. Dagordningen fastställdes.

2. Behörigt utlyst årsstämma
Årsstämman fastställde att stämman var behörigt utlyst. Stämmokallelse hade delgivits 
genom annons i Södermanlands Nyheter, på anslagstavla och på hemsida.

3. Val av ordförande för årsstämman
Mats Lindberg valdes som årsstämmoordförande. Han tackade för förtroendet och tog 
över klubban från och med denna punkt på dagordningen.

4. Val av sekreterare för årsstämman
Inge Jonsson valdes till årsstämmosekreterare.

5. Val av två justerare
Stämman valde Torgny Viberg och Börje Larsson till justerare av stämmoprotokollet.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser
Efter genomgång godkände stämman styrelsens verksamhetsberättelse för 2013. 
Styrelsens ordförande Stig Isaksson informerade kring verksamhetsberättelsen, som 
var utdelad till årsmötesdeltagama.
Revisionsberättelsen var också utdelad och föredrogs av revisor Conny Johansson. 
Stämman godkände båda berättelserna, som lades till handlingarna.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
Inga framställningar från styrelsen förelåg och inga motioner från medlemmarna hade
inkommit.
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9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman fastställde, på styrelsens förslag, oförändrad ersättning med årssumman 
30 000 kronor till styrelse och revisorer, att fördelas dem emellan och inom dessa båda 
organ. (Denna ersättning har varit oförändrad de senaste tio åren.)

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Styrelsen hade till årsstämman föreslagit en höjning av årsavgiften med 200 kronor. 
Utgifts- och inkomststat var utlagd till årsstämmodeltagama och föredrogs av 
styrelseordförande Stig Isaksson och kassör Leena Metzner.
Styrelsens förslag om avgiftshöjning blev föremål för diskussion, där Sig Isaksson 
redogjorde för styrelsens motiv till höjningen. Mestadels handlar det om asfaltering 
och dessa planerade asfalteringar farms förtecknade i årsmöteshandlingen. 
Årsavgiftsdiskussionen utmynnade så att det vid beslutsförfarandet fanns två förslag: 
Ett från styrelsen på en höjning med 200 kronor och ett från stämmodeltagama som 
önskade en mindre höjning -  med 100 kronor. Den öppna omröstningen resulterade i 
en höjning av årsavgiften med 100 kronor. Årsavgiften blir därmed 600 kronor per år 
och andel.

Årsstämmans beslut
Nävekvarns Vägförenings årsstämma godkände styrelsens förslag till utgifts- och 
inkomststat med förändringen av årsavgiftshöjningen, som blev 100 kronor.

11. Valärende 2014 - styrelsen
Stig Isaksson, ordförande - omval 2 år
Dag Lundström, ledamot - omval 2 år
Cecilia Thunberg, styrelsesuppleant: - omval 1 år
Hermann Mohs, styrelsesuppleant: - omval 1 år

[Sittande ledamöter detta år 2014 -  valdes på två år 2013:
Leena Metzner, kassör 
Inge Jonsson, sekreterare 
Anders Eriksson, ledamot]

Efter ovanstående årsstämmoval 2014-03-25 och efterföljande stvrelsekonstituering 
består styrelsen av:
Ordförande: Stig Isaksson
Kassör: Leena Metzner
Sekreterare: Inge Jonsson
Ledamot: Dag Lundström
Ledamot: Anders Eriksson
Suppleant: Cecilia Thunberg
Suppleant: Hermann Mohs

(Enligt Vägföreningens stadgar väljer stämman endast posten ordförande, 
resten av posterna utses av styrelsen.)
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12. Valärende - revisionskollegium

Conny Johansson, revisor (sammankallande) 
Tommy Eriksson, revisor

omval 2 år 
omval 2 år

Conny Lindeskov, revisorsuppleant 
Lennart Olsson, revisorsuppleant

omval 1 år 
omval 1 år

13. Valärende - valberedning
Till valberedning utsågs Mats Lindberg och Torgny Viberg -  båda omval.

14. Övriga frågor
- Under punkten ”Övriga frågor” upptogs, liksom förra året, sandsopningen efter 

vintersandningen. Nu påpekade Börje Larsson att det var alltför kort tid mellan 
meddelande om sandsopning och åtgärden. Stig Isaksson förklarade denna 
korta tidsfrist med att entreprenören har mycket att göra och att sandsopningen 
i Nävekvarn blev tidigare än entreprenören planerat.

- Bengt Andersson tog upp ideell skräpplockning längs vägarna. Stig Isaksson 
informerade om att Nävekvarns Vägförening varje vår anlitar en klass i skolan, 
vars elever får plocka skräp en dag och att vägföreningen ersätter dem med en 
slant till deras skolresa. Så ska det också bli i år. Det sker dock bara en gång per 
år och Andersson ville ha litet fler tillfällen och han undrade var man kan låna 
skräpsäckar och plockpinnar för att få fart på detta. Han ska själv undersöka 
frågan om ideell skräpplockning och var man låna nämnda tillbehör för detta

- Frågan om hundpåsekorgar kom också upp och här finns det skilda åsikter på 
olika håll angående vem som ska tömma dessa. Stig Isaksson fortsätter 
kontrollera ansvaret härvidlag.

- Frågan om debitering av årsavgiften kom också upp. Den brukar alltid aviseras 
före årsmötet. Detta har mer varit en tradition än tvång och detta år kommer 
räkningarna ut efter årsmötet av den orsaken att styrelsen föreslagit höjning till 
årsmötet.

- Bengt Andersson återkom under ”Övriga frågor” och nu med förslag om kaffe 
och bröd vid årsstämmorna. Styrelsen ser över detta förslag.

15. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt
Justerat årsmötesprotokoll kommer att finnas tillgängligt på anslagstavla, i Coop Nära 
och på hemsida.

ändamål.
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16. Stämmans avslutande
Stämmoordföranden Mats Lindberg tackade de närvarande och förklarade stämman 
avslutad.

Justeras

Mats Lindberg 
Årsstämmoordförande

Börje Larsson 
Justerare

Torgny Viberg 
Justerare

Tillägg till protokollet

Före årsstämman hade Ramona Krafft, Lantmäteriet i Nyköping, en information och 
förrättningssammanträde gällande omprövning av gemensamhetsanläggning, ga:7, 
Nävekvarn, d.v.s. i stort sett hamnområdet och parkbadsområdet.
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