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§ I Stämmans öppnande
Hans Pernervik förklarade stämman öppnad. Konstaterades att stämman har kallats i behörig

ordning.
§ 2 Fastståillande av riisttåingd
Rösfl åingden fastställdes.
§ 3 VaI av sekreterare fiir stämman
Valdes Anna-Karin Holst.
§ 4 Val av två justeringsmåin
Valdes Hans Wessberg och Kenneth Andersson.

§5

Val av ordfiirande ftir stämman

Valdes Roger Hansson.
§ 6 Styrelsers och revisorernas berättelse

Hans Pernervik föredrog verksamhetsberättelsen.
Jan Hansson föredrog revisionsberäffelsen.

Gösta Alexandersson, revisorssuppleant, efterlyste mer specificerade fakturor innan
utbetalning sker. Dessutom bör styrelsen innan arbete påbcirjas, få en indikation om vad
arbetet kan komma att kosta.

Diskuterades varför fakturorna endast utanordnas och ej attesteras.
Diskuterades varför revisionsberättelsen ej presenterats tre veckor innan stämman, enligt
stadgarna.
Hans Pernervik redogjorde för summor som fakturerats från Pernans Schakt AB, Ellös Åkeri

AB och Prylfixarn.
Dan Wikström infonnerade om att en viktig anledning
åir att arbetet går snabbt, lokalkiinnedomen iir hög.

till

att EVF anlitar Pernans Schakt

Ag

Jan Wirstad föreslog; Styrelsen bör fatta beslut om hur attestering ska skötas

i framtiden.
Förslagsvis tar annan styrelseledamot ansvaret för att fakturorna från Pernans Schakt AB
attesteras, i den mån företaget anlitas och Hans Pernervik då fortfarande åir ordförande.
Hans Pernervik påminde om att föregående års stämma beslutade att Pernans Schakt AB kan
anlitas för arbeten f<ir EVF.
Styrelsen får
uppstår.

i uppdrag att att framdeles se över arbetssättet i fakturaarbetet

så att

jäv inte

Stiimman beslutade att revisionsberättelsen skulle antas även om den inte funnits tillgiinglig
enligt stadgevillkor.
Revisorerna överlät

till stiimman att besluta om styrelsen

ska få ansvarsfrihet.

§ 7 Ansvarsfrihet ftir styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
§ 8 Motioner och
Saknades.

framställningar från ssrelsen

§ 9 Ersäthing till styrelsen och revisorerna
Inga förändringar.

§ 10 Styrelsens förslag

till utgifts-

och inkomststat samt debiteringslåingd
Anna-Karin Holst redogjorde för budgetförslaget.
§ 11 Val av styrelse och styrelseordfiirande
Föreslogs Hans Pernervik till ordfrirande för ett år. valdes Hans pernervik.
Föreslogs Dan Wikström och Henrik Hakemo forZ åf samt Thomas Harms
enlighet dåirmed.

I

Föreslogs Catarina Eriksson och Kenneth Andersson
enlighet därmed.

för I är. Valdes i

till

styrelsesuppleanter

år. Valdes

i

§ 12 Val av revisorer
Föreslogs att man i fortsättningen skulle anlita professionell firma för revision. Ståimman
diskuterade förslaget och beslutade att för 2019 utse Staffan Olsson, ZarnoEkonomi &
Redovisning jämte Gösta Alexandersson som ordinarie revisorer och MattiasZell,Zarno
Ekonomi & Redovisning jåimte ulla wennermark som revisorssuppleanter.
§ 13 Fråga om val av valberedning
Föreslogs Jan Hansson och Ove Carstens. Valdes i enlighet därmed, med Jan Hansson som
sammankallande.
§14 Övriga

frågor

Jan Wirstad; motionsspåret behöver underhållas. Morlanda GoIF har ansvaret f<ir

motionsspåret.
Hans Wessberg; Önskemål om justering av hemsidan. Ändring utlovas.
Gangstig/trappa ner mot Hallberg-Rassy, kommer den snart? Planen ä att arbetet ska starta
under våren 2019.
Lars Algården; Vägsopning - ska vara udört innan 22maj20lg.
Föreslogs att styrelsen fattar beslut om tidigareläggning av vägsopning.
Claes Pallvik; Bestiillning av arbete, vilka rutiner finns?
Hans Pernervik informerade att nåir man behöver genomföra vägarbeten så får i första hand
Ell<is Åkeri AB frågan om de kan åta sig uppdragät. Oro Ellös Åkeri AB ej har möjlighet så
åtar sig Pernans Schakt AB arbetet.
Hans Wessberg; Buskage viixer ut över gångbanor. Styrelsen fick i uppdrag attpåtala frir
respektive fastighetsägare att buskarna ska bort.
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§ 15 Meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hånes ti[gåingligt
Protokollet kommer att anslås på föreningens hemsida.
§ 16 Stämman avslutas
Ordföranden undrade om medlemmarna har önskemål om att vägföreningen skulle utlysa
medlemsmöten ytterligare någon gang under verksamhetsåret.
Stämman var positiv till forslaget. Styrelsen kommer diirmed att bjuda in till medlemsmöte
under 2019.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
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