
PIXBO VÄGFÖRENINGS ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 29 MARS 2021
Pixbo Vägförening ga:2, organisationsnummer 852000-3123
Protokoll

Med anledning av Coronapandemin har årets föreningsstämma ägt rum med ett begränsat 
antal deltagare, i enlighet med de rekommendationer som råder. En  tillfällig lag har 
möjliggjort att lämna sina synpunkter genom poströstning. 34  ifyllda blanketter har 
inlämnats med fullmakter och röstningsblanketter. Resultatet av röstningen lämnas vid 
respektive punkt på dagordningen.

Tid: Klockan 19.00
Plats: I trädgården, Herrgårdsvägen 16
Närvaro: Sven-Ingwar Winberg, Saga Pettersson, Peter Strand, Ola Winsö, Jesper Åvall, 

Lina Eiserman Ålund, Kerstin Winberg, Inga-Lena Persson
Antal fullmakter: 34                      
Antal röstningsblanketter: 34
Ogiltigförklarade blanketter: 4. Skäl till att blanketter ogiltigförklarats, se sammanställning av
bifogade röster/röstlängd.

Dagordning

1. Stammans oppnande
Pixbo vägförenings ordförande Sven-Ingwar Winberg hälsade alla välkomna till stämman.

2. Val av ordforande for stamman
Till ordförande för stämman valdes Sven-Ingwar Winberg

3. Val av sekreterare for stamman
Till sekreterare för stämman valdes Inga-Lena Persson

4. Godkännande av dagordning

Förslag till beslut:
Dagordningen godkänns
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

5. Val av två justerare tillika rostraknare samt faststallande av rostlangd
Lina Eiserman Ålund och Kerstin Winberg valdes att justera protokollet. En 
sammanställning av inlämnade röster tillsammans med fullmakter utgör röstlängden. 
Sammanställningen bifogas protokollet.

6. Fråga om kallelse till foreningsstamman har skett enligt stadgarna
Kallelse och dagordning skickades ut med brev och lades i medlemmarnas brevlådor under 
vecka 9. Dagordning, fullmaktsblanketter och övriga möteshandlingar 
(verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, debiteringslängd, 
budgetförslag för 2021) fanns tillgängliga hos vägföreningens sekreterare Inga-Lena Persson, 
Tjäderstigen 20, och på www.pixbo-vf.se (förutom debiteringslängd av sekretesskäl) från och
med 3 mars.



Förslag till beslut:
Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

7. Styrelsens och revisorernas berattelser
Vägföreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 finns på hemsidan, 
www.pixbo-vf.se. På hemsidan finns även den ekonomiska berättelsen och revisorernas 
berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
a. faststallande av resultat- och balansrakning

Förslag till beslut:
Redovisningen har skett enligt stadgarna.
Resultat- och balansräkning fastställdes.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

b. faststallande av disponering av resultatet
Styrelsens förslag:
2020 års resultat läggs till kapitalet och 10 000 kr avsätts till underhållsfonden.

Förslag till beslut:
Styrelsens förslag till disponering av resultatet godkänns.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

c. fråga om ansvarsfrihet

Förslag till beslut: 
Styrelsen medges ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Röstningsresultat: 29  ja, 0 nej

9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit.

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Styrelsen föreslog oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna.:
50 000 kr att fördelas enligt följande: 10 000 kr (ordförande), 6000 kr ((kassör och 
sekreterare), 3000 kr ledamot. Resterande pengar finns tillgängliga för mötesarvoden och 
uppdragsarvoden. Arvode till revisorerna: 999 kr vardera.

Förslag till beslut:
Ersättningsnivåerna till styrelse och revisorer bibehålls.
Röstningsresultat: 30  ja, 0 nej

11. a. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt presentation av debiteringslangden, 
som var framlagd.
Budgetförslaget finns redovisat på föreningens hemsida. Föreslagen utgifts- och inkomststat



(budget) förutsätter en medlemsdebitering (vägföreningsavgift) på 1800 kr per andel. Det 
budgeterade överskottet syftar till åtgärdande av avbärarräcke på Fasanstigen och till 
asfaltering av Vällsjövägen.

b. Faststallande av utgifts- och inkomststat samt utdebitering och sista betalningsdag

Förslag till beslut: Avgiften på 1800 kr per andel bibehålls. 
Sista betalningsdag 2021 04 30
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

12. a. Val av styrelseledamöter på två år
      b. Val av styrelseordförande på ett år
      c. Val av styrelsesuppleanter på ett år
Valberedningens förslag:
a. Val av styrelseledamoter på två år

Förslag till beslut: Saga Pettersson väljs som styrelseledamot på två år.
Röstningsresultatet: 30 ja, 0 nej

Förslag till beslut: Peter Strand väljs som styrelseledamot på två år.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

b. Val av styrelseordforande på ett år

Förslag till beslut:
Sven-Ingwar Winberg väljs som ordförande på ett år.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

a. Val av styrelsesuppleanter på ett år

Förslag till beslut:
Jesper Åvall väljs som styrelsesuppleant på ett år.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

Ola Winsö väljs som styrelsesuppleant på ett år.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

13.
Val av revisorer och revisorssuppleanter

Förslag till beslut:
Linda Thorvandt väljs som revisor på två år.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

Förslag till beslut:
Birger Wikström väljs som revisorssuppleant på två år.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej



14. Beslut om firmatecknare

Förslag till beslut:
Firmatecknare för Pixbo Vägförening ska vara ordförande och kassör för föreningen var för 
sig.
Röstningsresultatet: 30 ja, 0 nej

15. Val av valberedning

Förslag till beslut:
Niclas Nilsson väljs till valberedningen på ett år.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej
Emma Ytterstad väljs till valberedningen på ett år.
Röstningsresultat: 30 ja, 0 nej

16. Övriga frågor. 

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt för medlemmarna.
Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Inga-Lena Persson, 
Tjäderstigen 20 från och med 14 dagar efter stämman.

18. Stämmans avslutning
Mötesordförande Sven-Ingwar Winberg avslutade årsstämman genom att tacka alla som 
deltagit.

Styrelsen Pixbo Vägförening

Mötessekreterare

Inga-Lena Persson

Justeringspersoner:

Lina Eiserman Ålund Kerstin Winberg


