
Årsmötesprotokoll Lösholmen-Tögen samfällighetsförening ,7 juni 2014 

Plats: Söderö bygdegård, Långalma  

Närvande: Åke Carlsson, Åsa Sjögren, Jan Andersson, Peder Zettergren, Lennart Jakobsson, Pernilla 

Ericsson,  Anders Westerberg,  Bertil Ohlström, Jan Ejdersund, Johan Sandström, Leif Nordlander, 

Roland Wadén 

§1 Mötet öppnas 

§2 Mötet väljer Jan Ejdersund  till ordförande 

§3 Mötet väljer Lennart Jakobsson till sekreterare 

§4 Mötet väljer Jan Andersson och Lars Åke Lager att justera protokollet 

§5 Mötet godkänner mötets utlysande. 

§6 Styrelsens och revisorernas berättelser föredras och godkänns av mötet 

§7 Mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen 

§8 Tankarna på  fusion med Långalma - Lösholmens vägförening lades till handlingarna. 

Ett fortsatt samarbete får ske på frivillig basis och är önskvärt, bl.a. vid upphandlingar av 

större entreprenader avseende vägbeläggning och röjning. 

§9 Mötet beslutar att styrelsearvodet skall vara: 

1 500 kr till ordförande 

1 500  kr till sekreterare 

3 000 kr till kassör 

§10 Underlaget för utgift och inkomstat beslöts föregående år till  40.000 kr och 

administrationsavgiften 50 kr per medlem. Med hänsyn till kommande beläggningsarbeten och 

ökade kostnader för övrigt beslöts att debitering skall ske utifrån följande underlag och med 

följande förfallodatum:  

Löpande debiteringar med underlaget 40 000 förfallodag 31 oktober 

Administrationsavgiften oförändrad 50 kr 

 

Styrelsen bemyndigades att om behov uppstår vid kommande vägbeläggningsarbeten debitera  

en extra avgift upp till 50  000 kronor 

§11 Till ordförande valdes Jan Andersson för en tid av 1 år 

Til kassör valdes Lennart Jakobsson  och till sekreterare Ted Edberg (båda på två år). 

Till styrelsesuppleanter för en tid av två år valdes  Krister Falkenberg och Lars Åke Lager. 

§12 Till revisorer väljes Margareta Andersson (2 år). Britt-Lousie Carlsson har ett år kvar på sin 

mandetperiod. Henrik Dackefors omvaldes till revisorsuppleant (2 år). 

§13 Mötet väljer Åke Carlsson  och Johan Sandström till valberedning (1 år) 

 Valberedningen får också till uppgift att se över arvodesfrågan 

§14 Mötet beslutar att ordföranden och kassören äger rätt att teckna föreningen var för sig 

§15 Beslöts att städdag blir 5 juli, samling vid vägkorset kl 09.00.  

 

 

 



§16 Övriga frågor 

 - Jan Andersson informerade om att bildning av samfällighet vid Tögenparkeringen fortgår. 

 - Information från Pernilla Eriksson om samordnande av sjösättningsramp med övriga när- 

              belägna platser (Gistvallen och "Apotekarn´s") förelåg ej. 

 - Noterades att beslut fattades om att som stöd till styrelsen i praktiska frågor utse en                            

 - Beslöts att som stöd till styrelsen i praktiska frågor utse Anders Westerberg till "vägfogde". 

            - Beslöts att i likhet med Långalma-Lösholmens vägförening upphandla vägstädning inkl. 

             rensning av trummor. 

§17 Mötet beslutar att stämmoprotokollet ska hållas tillgängligt på de båda anslagstavlorna 

§19 Nästa ordinarie årsmöte kommer att hållas 2015-06-13 

§20 Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet: 
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Lennart Jakobsson 

Justeras: 
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Lars Åke Lager 
 


