Protokoll fört vid årsmöte med Minnesberg‐Aggarps vägsamfällighet
söndag den 17 mars 2019 kl 17.00
Plats: Minnesbergs Folkets hus
15 personer deltog (närvarolista finns)
1. Stefan Thörnblad hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Stefan Thörnblad valdes till mötesordförande och Cecilia Wettstam valdes till
mötessekreterare
3. Mötet ansågs vara behörigen utlyst.
4. Mötet godkände föreslagen dagordning.
5. Agneta Andersson och Jan Andersson valdes till justerare samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen godkändes och lades
till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse lades till handlingarna.
8. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen den tid som revisionen omfattar (2018).
9. Mötet beslutade om ersättning till styrelse och revisorer: 999 kr till ordförande, kassör och
sekreterare, 400 kr till övriga ledamöter.
10. Inga motioner har inkommit.
11. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag till debiteringslängd: 300 kr per andel (samma som
föregående år).
12. Val av styrelseledamöter:
13. Stefan Thörnblad valdes till ordförande på två år.
Göran Längby valdes till kassör på två år.
Marie Carlsson och Malin Claesson valdes till suppleanter på ett år.
(Peter Carlstedt, Sofia Åkerman och Cecilia Wettstam har ett år kvar)
14. Rickard Claesson och Jan Andersson valdes till revisorer på ett år och som revisorssuppleant
på ett år valdes Agneta Andersson

15. Agneta Andersson och Lena Holmdahl valdes till valberedning på ett år.
16. Övriga frågor:
a. Mötet informerade att MSCC får hålla sin årliga biltävling i augusti. Enligt information
har MSCC gått i konkurs, men ingen information om ändrade planer för biltävlingen
har kommit in till styrelsen.
b. Jan Andersson föreslog att en revisorsuppleant väljs på två år nästa år för att få
kontinuitet ‐ men enligt stadgarna ska revisorsuppleanter väljas på ett år.
c. Kassören, Göran Längby, informerade att han är intresserad av att köpa ett nytt
bokföringssystem, för att underlätta administration av medlemmar och fakturor.
17. Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på www.minnesberg.se
18. Stefan Thörnblad tackade för visat intresse och avslutade mötet
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