
Protokoll fört vid årsstämma Ulvstavägarnas SFF, 150526 

Närvarande: Per Göransson, Mats Åkesson, Hans Bergqvist, Katarina Bolander, Kristin Berg, Kjell 
Hedman, Melker Sundberg, Börje Samuelsson, Ulf Eklund, Anders Wall, Mikael Wall, Evert Engvall, 
Jonas Hammarlund, Arne Hammarlund, Per Eriksson, Jonas Westbom 
 

1. Mötet öppnades 

2. Dagordningen fastställdes och godkändes 

3. Till mötesordförande valdes Jonas Westbom 

4. Till mötessekreterare valdes Per Eriksson 

5. Till justeringsmän valdes Kristin Berg och Mikael Wall 

6. Kallelsen till mötet godkändes. 

7. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. 

8. Resultaträkning och balansräkning redogjordes för av kassören. Ordförande läste upp 

revisionsrapporten. Den ekonomiska redogörelsen godkändes av stämman. 

9. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Inga framställningar eller motioner har inkommit till styrelsen. Ordförande berättade om 

datat från Skogsstyrelsens vägtrummeprojekt som blivit tillgängligt precis i dagarna. 

Redogörelsen får vänta till nästa år då materialet har hunnit tittas på. 

11. Inkomst och utgiftsstat för 2014 framlades av kassören. Styrelsens förslag till utdebitering för 

2015 är 250 000 och detta lämnades till stämman. Förslag till sista betalningsdag för denna är 

31/10 2014. Förslaget till nya styrelsearvoden var att de lämnas oförändrade.  

Samtliga förslag godkändes av stämman. 

12. Till styrelsen omvaldes Per Eriksson och Hans Bergkvist för två år. Jonas Westbom valdes till 

styrelsens ordförande för 1 år 

13. Till styrelsesuppleant omvaldes Mats Åkesson för två år. 

14. Till revisorer omvaldes Gunnar Blomqvist och Karl-Johan Blomqvist 

15. Till revisorssuppleant omvaldes Fredrik Persson 

16. Till valberedningen omvaldes Kristin Berg och istället för Bengt Landblom invaldes Katarina 

Bolander. 

17. Övrigt 

a. Mångelssvedens vändplan har fortfarande ett gruslass på sig som behöver köras bort 

för vinterväghållningens skull. Styrelsen och vägfogdarna får ombesörja att 

vändplanen kan hållas ren. 

 



b. Frågan om vilken standard vi ska begära efter återställning av vägarna diskuterades. 

Styrelsens åsikt är att vägfogdarna är de som är utsedda att sköta och diskutera med 

de som agerar längs våra vägar. Och det är också de som är satta att bestämma när 

det är nog bra reparerat. Däremot är det givetvis så att de olika andelsägarna alltid 

får ha åsikter om hur en skada och en återställning ska bedömas. Styrelsen har tydligt 

uttalat sitt fulla förtroende för vägfogdarna. 

c. Andelstalens uträkning diskuterades och förklarades. 

d. Frågan om ungefär hur stor andel som är bidragsvägar diskuterades och besvarades 

på ett ungefär. Vissa andelsägare anser att styrelsen ska bevaka att de exakta 

summor pengar som är tilldelade vägen också används på just den vägsträckan.  

e. Ordförande ställde frågan till stämman om vad de anser om minimibeloppet som 

idag är 200 kronor för de som har ett lågt andelstal i förrättningen. Stämman tycker 

att det är rimligt att se över minimibeloppet och höja det. Ordförandens förslag om 

att kunna uppräkna det med hjälp av index för basbelopp ansåg stämman också var 

rimligt. 

f. En fråga om styrelsen kunde skicka ut en betalningstalong med förifyllda uppgifter 

för inbetalning av sin vägavgift togs upp. Styrelsen ser över vad som kan 

åstadkommas utan att det ska bli omständigt och/eller kostsamt. 

g. Jonas H informerade om att han avser anlägga utökade parkeringsmöjligheter runt 

Berggården. 

18. Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt i pärmen på biblioteket, på Ulvsta.net samt 

i Berggården. 

19. Mötet avslutades. 

 

Justeras 

 

…………………………………………………………….  …………………………………………………………. 

Mikael Wall    Kristin Berg 

 
 


