
A Pixbo Vagforening 
Pixbo Vagforening ga:2, organisationsnummer 852000-3123 

Arsstamma 2022-03-28 

Tid: Klocl<an 19.00. 
Plats: Matsalen Vallsjoskolan 
Narvarolista/rostlangd upprattades (se bilaga). 
Narvarande: 12 personer 
Antal fullmakter: 13 

1. Stammans oppnande 
Pixbo vagforenings ordforande Sven-lngwar Winberg halsade alia valkomna till arsstamman. 

2. Val av ordforande for stamman 
Lars Brieve valdes. 

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

4. Godkannande av dagordning ' 
Utskickad dagordning godkandes. 

5. Val av tva justerare tillika rostraknare samt faststallande av rostlangd. 
Ola Winso och Rune Engstrom valdes. Upprattad rostlangd faststalldes. 

6. Fraga om kallelse till foreningsstamman har skett enligt stadgarna 
Kallelse och dagordning skickades ut med brev och lades i medlemmarnas brevlador under vecka 10 
Kallelse, dagordning, fullmaktsblankett och ovriga moteshandlingar fanns tillgangliga hos foreningens 
sekreterare Inga-Lena Persson, Tjaderstigen 20 och pa www.Pixbo-vf.se (forutom debiteringslangden 
av sekretesskal) fran den 1 mars. 

Arsstamman godkande att medlemmarna hade kallats till arsstamma i enlighet med stadgarna. 

7. Styrelsens och revisorernas berSttelser 
Sven-lngwar Winberg, vagforeningens ordforande 2021, laste upp verksamhetsberattelsen for 
verksamhetsaret 2021 (se bilaga) och Saga Pettersson, foreningens kassor 2021, redogjorde for 
bokslutet (bifogat). 

Saga Pettersson laste upp revisionsberattelsen (se bilaga). 

8. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen 
a. faststallande av resultat- och balansrakning 
Resultat- och balansrakning faststalldes 

b. faststallande av disponering av resultatet. 
Redovisningen visar pa ett underskott och inga medel finns att disponera. 
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c. fraga om ansvarsfrihet 
Motet beslutade att faststalla arets resultat- och balansrakning och att ge styrelsen ansvarsfrihet for 
verksamhetsaret 2021. 

Ordforanden Lars Brif ve riktade ett tack till styrelsen for det gangna arets styrelsearbete. 

9. Framstallningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmarna 
Inga motioner har inkommit. 

10. Ersattning till styrelsen och revisorerna 
Styrelsens forslag att fritt fa disponera over budget for ersattning till styrelsen godkandes. 
En ersattning till revisorerna pa 999 kr per person faststalldes. 

11. a. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt presentation av debiteringslangd 
Styrelsens forslag pa minskad avgift till 1500 kr per enhet faststalldes. 

b. Faststallande av utgifts- och inkomststat samt utdebitering och sista betalningsdag 
Foreslagen utgifts- och inkomststat inklusive utdebiteringsforslag och att vagforeningsavgiften 
(utdebiteringen) ska betalas senast den 30 april godkandes. 

12. a. Val av styrelseledamoter pa tva ar 
Sven-lngwar Winberg valdes som ledamot (2 ar) 
Inga-Lena Persson valdes som ledamot (2 ar) 

Val av styrelseledamoter pa ett ar 
Ola Winso valdes som ledamot (1 ar) 
Saga Pettersson har 1 ar. kvar som ledamot. 

b. Val av styrelseordforande pa ett ar 
Sven-lngwar Winberg valdes till ordforande (omval 1 ar) 

c. Val av styrelsesuppleanter pa ett ar 
Torbjorn Jagstedt valdes till styrelsesuppleant (1 ar) 
Jesper Avail valdes till styrelsesuppleant, (omval 1 ar), 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Linda Thorvandt ( larkvar) . 
Anette Eiserman valdes som revisor (2 ar) 
Birger Wikstrom revisorssuppleant (1 ar kvar) 
Karin Nilsson revisorssuppleant (1 ar kvar) 

14. Beslut om firmatecknare 
Firmatecknare for Pixbo Vagforening ska vara ordforande och kassor for foreningen var for 
sig. 

15. Val av valberedning 
Niclas Nilsson valdes (1 ar) 
Emma Ytterstad valdes (1 ar) 

16. Ovriga fragor. 
Styrelsen informerade om fartdampande atgarder och om hur langt kommunens planer pa 
overtagande av foreningens vagar kommit. 



Overtagande av enskilda vagar: 
Kommunfullmaktige har beslutat att upphava strategin for overtagande av enskilda vagar. I stallet for 
en overgripande strategi kommer forvaltningen framover att arbeta med overtaganden utifran varje 
enskilt arende, oftast i samband med annat detaljplanearbete 

17. Meddelande av plats dar stammoprotokollet skall hallas tillgangligt for medlemmarna. 
Protokollet fran arsstamman inklusive moteshandlingar kommer att finnas tillgangligt hos Inga-Lena 
Persson, Tjaderstigen 20 och pa www.Pixbo-vf.se senast mandagen den 11 april. 

18. Stammans avslutning 
Motesordforande Lars Brieve avslutade arsstamman genom att tacka alia som 
deltagit. 

Justerat 

Ola Winso 


