Protokoll fört vid årsmöte med Minnesberg-Aggarps vägsamfällighet
söndag den 15 mars 2020 kl 17.00
Plats: Minnesbergs Folkets hus
19 personer deltog (närvarolista finns)
1. Stefan Thörnblad hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Stefan Thörnblad valdes till mötesordförande och Cecilia Wettstam till mötessekreterare
3. Mötet ansågs vara behörigen utlyst
4. Mötet godkände föreslagen dagordning
5. Agneta Andersson och Lena Holmdahl 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 (2019).
9. Mötet beslutade om ersättning till styrelse och revisorer enligt följande:
a. Styrelsens förslag till höjd ersättning presenterades, information bifogas (Bilaga
“Ersättning till styrelse och revisorer - 2020-03-15).
b. Jan A föreslog att en ersättning per arbetad timme införs.
c. Följande beslutades:
i. Timpenning 200:- netto, arbetsgivaravgifter och skatt tillkommer
ii. Styrelsemedlemmar noterar nedlagd arbetstid i timmar
iii. Utbetalning sker i slutet av året
iv. Även Minnesbergsbor som inte ingår i styrelsen, men som utför arbete för
vägföreningens räkning, kan få ersättning per arbetad timme
v. Styrelsen bevakar så att den totala ersättningen som kommer att betalas ut,
hålls inom ett rimligt belopp
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, enligt valberedningens förslag:
a. Peter Carlstedt och Sofia Åkerman valdes till ordinarie ledamöter på 2 år (omval)
b. Cecilia Wettstam valdes till sekreterare på 2 år (omval)
c. Malin Claesson (omval) och Filip Nilsson (nyval) valdes till suppleanter på ett år
d. Ordförande Stefan Thörnblad och kassör Göran Längby har ett år kvar
13. Rickard Claesson och Jan Andersson valdes till revisorer på ett år och som revisorssuppleant
på ett år valdes Agneta Andersson (omval alla tre)
14. Agneta Andersson och Lena Holmdahl valdes till valberedning på ett år (omval)
15. Övriga frågor:
a. Ordförande informerade att MSCC (Malmö Sports Car Club) får hålla sin årliga
biltävling lördag 1 augusti. Nytt i år är att Trelleborgs Motorklubb kommer att hålla
en biltävling i Minnesberg lördag 29 augusti.
b. Cecilia Wettstam informerade om att hon är med i styrelsen för Byarådet i
Trelleborgs Kommun, som är en politiskt obunden, ideell organisation vars uppgift är
att tillvarata landsbygdens intressen inom kommunen. Medlemmar är olika byalag
eller föreningar. Cecilia tar gärna emot synpunkter som kan tas upp i Byarådet, gäller
Minnesberg och övriga delar av vår del av Trelleborgs kommun.
c. Göran L frågade vem som äger skogen vid Trollabackevägen, där finns träd som kan
falla över vägen. Är Magnus H som äger Minnesbergs gård, enligt Jan A.
d. Fråga angående planer för avlopp i Minnesberg hänvisades till Trelleborgs kommun.
e. Information om aktuella saker efterfrågades. Försöker tillgodose på nya webbsidan.
16. Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på www.minnesberg.se
17. Stefan Thörnblad tackade för visat intresse och avslutade mötet
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