
Kallelse till  årsmöte i DJURÖ-HÖGMALMARNAS vägförening . 

Lördagen den  22 maj 2010 . Klockan 10:00 

Lokal : MATSALEN : DJURÖ SKOLA . OBS  NY LOKAL !! 

OBS! Denna kallelse adresseras (precis som tidigare år) till en person per fastighet. I de fall flera fastighetsägare 
finns , kallas övriga fastighetsägare genom adressatens försorg. 

Förslag till dagordning 

1.  Val av mötesordförande. 
2. Val av mötessekreterare. 
3. Val av två justeringspersoner/rösträknare. 
4. Mötets behöriga utlysande. 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning. (bilaga 1) 
6. Revisionsberättelse. 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.  (se nedan) 
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 
10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat  samt debiteringslängd. 
11. Val av styrelse och styrelseordförande dagordning. 
12. Val av revisorer. 
13. Val av valberedning. 
14. Övriga frågor. 
15. Tid och plats för protokollets justering samt publicering. 

 

Eventuella frågor innan årsmötet kan ställas till Peter Wennersten eller Hans Strömquist 

Debiteringslängd kommer att presenteras vid mötet och fastställs då . Längden finns sedan tillgänglig 
hos sekreteraren. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning  för det  gångna  året 
bifogas. Liksom  förslag till  verksamhet -  budget – och avgifter för det nya verksamhetsåret 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  OCH  ÅRSREDOVISNING  2009/2010 

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten samt ett antal underhandskontakter på mail och telefon. 
Verksamheten har främst bestått i fullföljande av steg ett avseende Slanguddsvägen iståndsättande 
samt arbeten rörande kommande åtgärder. Styrelsen har försökt åstadkomma ett förslag till slitage 
ersättning men ej lyckats enas om ett förslag. Årsredovisning enligt bilaga 1. 

Styrelsen har  under  verksamhetsåret bestått av 

Peter Wennersten                         Ordförande  * 

Arne Kullgren                               vice ordförande 

Hans Strömquist                           Sekreterare 

Anders Thorèn                              Ledamot  * 

Ingvar Lundberg                           Suppleant 

Pertti Silokivi                                 Suppleant 

Per Hulin                                        Suppleant 



Asterisk  efter namnet betyder att mandattiden går  ut och/eller att omval skall ske av annan orsak. 
Samt att detta val skall äga rum vid årsmötet 2010 

Styrelsen föreslår att: 

• Den från år 2009 förhöjda årsavgiften på 2100:- bibehålls även kommande verksamhetsår. 

• Påminnelseavgiften vid utebliven betalning om 100:-, samt ”städrabatt” 300:- är oförändrade. 

• Ersättning till styrelse och  revisorer förblir oförändrad. 

Motioner 

• Motion  1 .Styrelsen förordar  att den delas i två delar (bilaga 2) 
o Del 1 . Rörande städrabatt.. Styrelsen  skickar till stämman att besluta 
o Del 2 . Styrelsen yrkar avslag på motionen . med motivation att nuvarande system fungerar 

utmärkt samt att  detta  bibehålls tills  omförrättning  av lantmätare blir  nödvändig 
• Motion  2. Styrelsen  beslutar att avslå motionen ,med hänvisning till gällande vägplan . (bilaga 3) 

 

 

 

Styrelsen gm 

 

Hans Strömquist 

sekr 

 

Välkommen  till årets vägstädning den 29 maj 2010  Klockan 09:00 

Samling : Svarthöjdsvägens början:  för  Slangudden , Lidvägen  samt  Svarthöjdsvägen med bivägar 

Övriga  samling : Anslagstavlan  Högmalmsvägen 

Till vägstädningen vill vi ha förhandsanmälan senast vid årsmötet, för planering av arbete, samt  för 
mat och dryck. Se svarskupong nedan. 

Svarskupong inför vägstädningen , sänds snarast till ordf:  

Peter Wennersten; Kristinelundsv. 11; 139 73 DJURHAMN  

eller e-post   peter.wennersten@swipnet.se   

Anmälan kan även lämnas då man kommer på årsmötet 

Fastighet Djurö ____:______ 

Fastigheten deltager vid vägstädningen den 29 maj  .Antal personer   ____________st 

Antal personer som efter avslutat arbete som vill ha dryck och macka____________st 

mailto:peter.wennersten@swipnet.se�

