Protokoll fört vid årsmöte i Djurö-Högmalmarnas vägförening lördagen
den 28 maj 2016 kl. 10 i Klockargården, Djurö
1.

Till mötesordförande valdes Peter Wennersten.

2.

Till mötessekreterare valdes Gunnel Engwall.

3.

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Anna Wretman och Marie Silander.

4.

Mötet hade utlysts mer än två veckor före årsmötet på hemsidan, per mejl och vanlig post.
Efter denna redogörelse förklarades mötet behörigen utlyst.

5.

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelse 2015/16, som hade sänts ut tillsammans med
kallelsen.

6.

Kassören Per-Åke Nilsson föredrog resultat- och balansräkningen för 2015/16.

7.

Revisorn Pauli Kristiansson föredrog revisionsberättelsen.

8.

Efter de föregående föredragningarna av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
samt revisorernas berättelse beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet.
Se hemsidan under årsmötesfliken för verksamhetsberättelse samt resultat-och balansräkning.

9.

Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar.
9.1

Inga motioner förelåg.

9.2

Vägplanen för under året genomförda åtgärder genomgicks och godkändes.

9.3

Vägplanen för planerade arbeten presenterades. En fråga ställdes angående den olovliga genomfartstrafiken på Lillgärdsvägen till Dalvägens vägförenings område. Styrelsen
skulle återigen ta upp denna fråga med Dalvägens vägförening för att försöka stävja
genomfartstrafiken. Efter denna redogörelse godkändes vägplanen för 2016/17 och
framåt.
Se hemsidan under årsmötesfliken för de presenterade vägplanerna.

10.

Mötet beslutade om oförändrade ersättningar till styrelse och revisorer.

11.

Kassören hade presenterat styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat under punkt 6 ovan.
Debiteringslängden, som hade cirkulerat under mötet, lades till handlingarna.

12.

Mötet valde enhälligt David Åström till styrelseordförande på två år och till ordinarie ledamöter Maria Tilly (på två år) och Christina Waclaw (på ett år).
Till suppleanter på två år valdes Per Hulin och Pertti Silokivi samt på ett år Joachim Werr.
Per-Åke Nilsson hade just före mötet meddelat att han av tvingande personliga skäl inte kunde
vara kvar i styrelsen ytterligare en period såsom planerat. Då ingen av de närvarande medlemmarna förklarade sig villig att ingå i styrelsen, konstaterade årsmötet ett en ledamotsplats

(kassörens) var vakant. Årsmötet framförde sitt varma tack till Per-Åke Nilsson för alla hans
insatser i styrelsen under fyra år.
13.

Till revisorer omvaldes Pauli Kristiansson och Urban Talling samt till revisorssuppleant Birgitta
Gebelius. En plats som revisorssuppleant förklarades vakant.

14.

Till valberedning valdes Camilla Allmyr, Urban Logelius och Martin Lundberg med den senare
som sammankallande.

15.

Årsmötet informerades om möjligheterna att ansluta sig till fibernätet samt om kommunens
planer att ansluta delar av föreningens område till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
Vice ordföranden Maria Tilly framförde styrelsens och medlemmarnas tack till avgående
ordföranden Mia Kronkvist för hennes engagerade arbete för föreningen och för det goda
och uppskattade samarbetsklimat som hon skapat under sitt år som ordförande.

16.

Nästa årsmöte och vägstädning fastställdes till lördagarna den 3 juni 2017 respektive den 10
juni 2017.

17.

Tid för det justerade protokollets publicering fastställdes till senast den 15 juli 2016.

18.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Gunnel Engwall
mötessekreterare

Peter Wennersten
mötesordförande

Justeras:

Marie Silander

Anna Wretman

Under det konstituerande mötet efter årsmötet löstes frågan om kassör tillfälligt i och med att
Christina Waclaw erbjöd sig att fungera som kassör. Per Hulin, som valts till suppleant, inträdde som
ordinarie ledamot.

