
 
Protokoll från Myggenäs Väg och Samfällighetsförenings Årsmöte 2007 
 
 
 
Datum: 2007-05-31 
 
Tid: 20,00 
 
Plats: Sjöstugan, Almösund 
 
 
 
1. Mötets öppnande  
 
 Föreningens ordförande förklarar mötet öppnat 
 
2. Godkännande av dagordningen 
  
 Stämman beslutar godkänna dagordningen. 

 
3. Val av mötesordförande 
 
 Claes Jansson väljes till mötesordförande 
 
4. Val av mötessekreterare 
 
 Sofia Johnsson väljes till mötessekreterare 
 
5. Val av justeringsmän (två st) 
 

Birgitta Magnbrant och Erik Simonsson väljes till justeringsmän 
 
6. Styrelsens och revisorernas berättelser 
 

Mötesordförande Claes Jansson läser upp balansräkningen för 2006-2007. 
Mötesordförande läser styrelsens verksamhetsberättelser i rubrikform samt 
revisorernas berättelser. Frågor om skogen uppkom. Mårten Ohlsén går igenom 
ekonomin lite närmare för stämman. Stämman har ett önskemål att till nästa årsmöte 
ha en saldolista med utgifter-inkomster. 
MVSF´s ordförande redogör för att eventuella skogsinkomster redovisas under 
”inkomster”  i balansräkningen. 
Bror Johansson går igenom arvodessummorna. Mötesordförande förklarar att 
styrelseprotokoll tillika övrigt styrelsematerial inte är offentliga. 
Önskar föreningsmedlem information i specifik fråga får denne vända sig till styrelsen 
eller styrelserevisorer. Enskild styrelsemedlem äger ej rätt att utan hela styrelsens 
medgivande lämna ut arbetsmaterial.  
 
Stämman beslutar lägga verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen till 
handlingarna. 

 
7a. Ansvarsfrihet för styrelsen  

 
Stämman beslutar lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

 
7b. Valberedningens redogörelse för styrelsefrågan samt förslag till styrelseform 
 

Mårten Ohlsén berättar att det inte funnits någon valberedning under det gångna året. 
Mårten Ohlsén berättar att styrelsen kan fortsätta som under det gångna året, men att 
det inte är någon långsiktig lösning. Stämman diskuterar och kommer fram till att 



styrelsen fortsätter att arbeta intermistiskt. Stämman kommer också fram till att välja en 
grupp som under året skall jobba med att försöka få fram en lösning. 
 
 
 
 

8a. Framställan från styrelsen/inkomna motioner ifrån medlemmar (se bifogade bilagor) 
 
Tre motioner har inkommit 
  
Motion1: Periodiskt underhåll mellan Mällbyvägen och fastighet 12:42  
Styrelsens förslag: Avslag 
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 
 
Motion 2: Privat skogsvård inom området. 
Styrelsens förslag: Styrelsen tar fram ett underlag i samråd med entreprenör.  
Medlemmar kan vända sig till styrelsen för eventuella önskemål, vilka kommer att tagas 
i beaktande i den mån det är möjligt inom planen. 
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 
 
Motion 3: Farthinder inom området 
Styrelsens förslag: Ett test med olika typer av farthinder inom området 
Stämman avslår motionen 
 

9. Ersättning till styrelsen och revisorer  
 
 Stämman beslutar om oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna. 

 
10. Styrelsens förslag till inkomst/utgiftsstat samt godkännande av debiteringslängd 
 

Mötesordförande läser upp styrelsens förslag till inkomst/utgiftsstat för stämman. 
Mårten Ohlsén berättar att årets fondering kommer att gå åt till förnyelse till våra vägar. 
Stämman godkänner punkt tio. 

 
11a. Val av styrelseledamöter 
  
 Stämman beslutar utse en interimistisk styrelse för ett år till bestående av följande        
                        personer: 
    
 Mårten Ohlsén 
 Nils Erik Kleven 

Lars Öfverström 
 Sven Lindkvist 
 Stefan Lindqvist  
 
11b. Val av styrelseordförande 
 
 Mårten Ohlsén väljes till styrelseordförande. 
 
Mårten Ohlsén tackar för förtroendet, men understryker att detta förutsätter att mötet accepterar att 
verksamheten drivs på motsvarande sätt som under föregående verksamhetsår.  
Mötet accepterar detta och tillmötesgår villkoren. 
 
11c. Val av suppleanter 
 
 Mattias Johnsson väljes för 1 år 
 Erik Rydberg väljes för 1 år 
 Christer Johansson väljes för ett år 
 Allan Axelsson väljes för ett år 
 



11d.  Fastställande av firmatecknare 
 

Mårten Ohlsén 19611009-7117, Lars Öfverström 19390321-5212 och Allan Axelsson 
19360601-6438 utses att i förening teckna föreningens firma. 

 
12a.  Val av revisorer 
 
Mötesrepresentant föreslår att Ronald Pettersson jämte Bror Johansson väljes till ordinarie revisorer, 
samt att Eivor Johansson väljes till revisorssuppleant. 
  
 Bror Johansson väljes för 1 år 
 Ronald Pettersson väljes för 1 år 
  
12b. Val av revisorsuppleanter  

 
Eivor Johansson väljes för 1 år 
Anna-Karin Mattiasson-Evelind väljes för 1 år 
 

13. Val av valberedning 
  
Ulf Mattiasson, Svante Welin samt Fredrik Lassen. Ulf Mattiasson är sammankallande. 

 
14. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering, samt protokollets tillgänglighet 
 

Protokolljustering sker måndagen  den 11 juni 2007 kl. 17,00  hemma hos Sofia 
Johnsson, Skiffervägen 3. Protokollet skall finnas tillgängligt på Tjörns Sparbank, 
tisdagen den 12 juni 2007.  

 
17. Mötets avslutades  
 
 Mötet avslutades kl. 21,40 
 
 
 
 
Claes Jansson, mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Sofia Johnsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Simonsson, justeringsman 
 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Magnbrant, justeringsman 


