
Träviks gårdens Vägsamfällighet
Protokoll från årsmöte 2021-08-15

1. Årsmötet öppnades av ordforande Åke Bengtar.
Årsmötet örklarades stadgeenli gt utlyst.

2. TIII ordforande lor mötet valdes Åke Bengtar

3 . Till sekreterare ör mötet valdes Jens Gullin, och till justeringsmän Montca
Ljung Lindfors och B örje Eriks s on.

4. Styrelsens forslag till dagordning fastställdes

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse redovisades

av ordforande Åke Bengtar och kassörLennafi Johansson, vilka godkändes

och lades till handlingama.

6. Kassör Lennart Johanssou informerade om revisorMärtaMalmbergs
rer isionsberättelse, som sedan lades till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet for det gångna året

8. Styrelsens forslagtillutgifts- och inkomststatsamtutdebitering 2021-2022
fastställdes med årsavgift i normalfallet till 1000 kr p er fastighet och år.

Styrelsen delgav även information om, samtuppvisadepå mötet, en lista
rned ar-gift p er fastighet i samftiiligheten, som t.ex. kan anvdndas flor

krono tbgdeärenden.

9. Mötet godkände olorändrat styrelsearvode på 7000 kr.

I 0.Y alberedningens örslag till styrelseledamöter och suppleanter redovisades.

Mötetvaldei enlighet med detta:
Ordftrande: StenMölleryd, nyval I årt.o.m.2A22
Kassör: Lennart Johansson, omval 2 år t.o.m. 2 02 3

S elcreterare : Ulf Linder, laryrstår I år t. o.m. 2 0 2 2

Vtigansvarig: Ö4an Huge, omval2 år t.o.m. 2023
Styrelseledamot: BjörnJohansson, n1'ual2 år t.o.m. 2023
Suppleant: Jens Gullin, lanrstår I år t.o.m. 2022
Suppleant: JanAndersson, nyval2 år t.o.m. 2023

1 l.Revisor och revisors suppleant valdes i enlighet med valberedningens

ftirslag:
Revisor : Mrirta Malmb erg, omval 2 år t. o.m. 2 0 2 3

Revisors suppleant: Margita Ostholm, omval2 år t.o.m. 2023 q
ffi



1 2.T ill v alb er ednin g o mv aldes Bj örn Ma gnuss on s o m s ammankallan de s amt
SusanneMagnusson. Båda tvåomvaldes for I år t.o.m. 2022.

1 3.Inga motioner eller skrivelser har inkommit under det gångna året.

1 4. Styrelsen informerade om att respektive fastighetsägare står ör ko stnaden

vid byte till ny vägtrumma i anslutning till sin fastigliet.

15.Det justerade protokollet skall distribueras via e-mail samt anslås på
sedvanligt sätt p å anslagstavlor inom S Verkarö respektive Trevik, samt

infora s p å Trevik T omtägareforenings hems i da (www. trev ik. se).

t6. ÅkeBengtar avtackades flor ett gott arbeteundermånga år som ordforande
for vägloreningen.

12.Åke Bengtar och övriga styelsen tackade for visat intresse och fortroendet
och avslutade årsmötet.

Äke BenEar Jens Gullin
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Justeringsman
Monica Ljung Lindfors eEriksson
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