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PROTOKOLL forenlnqsstamma/arsmote 27 april 2022 Adrans Vagforening 

Plats: Folkes, Huddinge Centrum 

1 Stammans oppnande 
Styrelsens ordf6rande oppnade motet med att onska alla valkomna 

2 Godkannande av dagordning 
Motet qodkande dagordningen. 

3 Fraga om kallelse skett i behoriq ordning 
Motet bekraftade att kallelsen skett i behorig ordning. 

4 Val av ordforande vid stamman 
Marianne Sautermeister valdes till stamrnans ordforande. 

5 Val av sekreterare 
Agneta Ahlstrom valdes till stammans sekreterare. 

6 Val av tva justerare tillika rostraknare 
Bengt Nasseri och Pelle Berggren valdes till justerinqsrnan och rostraknare. 

7 Angaende rostratt vid val av beslut 
En rost per rostberattiqad deltagare. I ekonomiska fraqor kan man rosta enligt 
andelstal om naqon sa beqar. Pa motet beqardes inte detta. 

8 Foredragning av styrelseberattelse (forvaltningsberattelse) 
Bengt Nasseri presenterar styrelseberattelsen som darefter laggs till handlingarna. 

9 Foredragning av revisionsberattelse 
Jennie laste upp revisionsberattelsen da revisorn inte var narvarande. 

10 Faststallande av resultat- och balansrakninq (arsredovtsntnq) 
Motet faststaller resultat- och balansrakninq. 

11 Ansvarsfrihet for styrelsen 
Motet beviljar styrelsen ansvarsfrihet for aret 2021. 

12 Framstallninq av motioner 

1 . Motion om farthinder Artorpsvaqen 
Motionen antas av stamrnan enligt styrelsens forslaq. 

2. Motion om handikapp plats vid Artorpsbadet 
Starnrnan avslar motionen. 
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3. Motion om rojning av sly runt sjon 
Stam man beslutar att styrelsen far fortsatt uppdrag att planera skotsel av 
vegetationen i samrad med kommunen. 

13 Arvode till styrelsen och revisorerna for nastkomrnande verksarnhetsar 
Stamrnan beslutar oforandrat arvode for 2022. 

14 Frarnlaqqande av debiterinqslanqd 
Finns pa plats. Bengt fortydliqar att det som star i debiteringslangden ar ocksa det 
som kommer att faktureras. Eventuella andringar kommer att galla forst fran 2023. 

Fraga stalls; Hur hanteras de som hyr ut sina fritidsfastigheter till permanentboende? 
Svar; Vaqforeninqen behover fa information for att kunna kontrollera att ratt avgift 
betalas. 

15 Information om planerade arbeten 
Goran Andersson gar igenom listan med planerade arbeten. Hirnrnelsvaqen, 
Adravaqen ar planerade for storre arbeten i ovrigt endast mind re. 

Fastighetsagaren ar alltid ansvarig om vag forstors. 

16 Styrelsens forslaq till utgifts- och inkomststat (budget) 
Jennie Speicher foredrar. Momsregistrering kommer att inforas pa grund av nya EU 
direktiv. 
Starnman antar torslaqet om budget for 2022. 

17 Meddelande av tid for inbetalning av vagavgift 
Starnrnan beslutar oforandrad avgift. Vaqavqiften ska vara betald senast 31 maj. 

Styrelsen onskar fa in tier mejl-adresser for att kunna skicka fakturor och annan 
information. 

18 Val av styrelseledamoter, -suppleanter och styrelseordforande 
Valberedningens forslaq for 2022 
Ordinarie ledarnoter: Sofia Nordling (kvarstar 1 ar), Agneta Ahlstrom (kvarstar 1 ar), 
Goran Andersson (omval 2 ar), Glenn Frejd (omval 2 ar), Robert Nydahl (nyval 2 ar) 
Suppleanter; Chris Lind (fyllnadsval 1 ar), Bengt Nassen (kvarstar 1 ar), Mats 
Hermansson (nyval 2 ar). 
Agneta Ahlstrom styrelseordf6rande (nyval 1 ar). 
Stamman qodkande forslaqet. 

19 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Valberedningens forslag for 2022 
Reviser Christine Ohlsson och revisorssuppleanter Anita l.ofblorn och Eva Rodin 
Starnman qodkande f6rslaget. 

20 Val av valberedning 
Till valberedning for 2022 valdes Eva Rodin och Therese van Kerkvoorde. 



Bengt Nassen lyfter vikten av att alla engagerar sig. Alternativet till om det inte gar att 
fa ihop en fullvardiq styrelse sa kommer ombud fran lansstyrelsen trada in. Om sa 
sker kommer ocksa betalning for dessa att ske/timme. 

21 Ovriga fragor 

Onskernal finns att styrelsen ska kommunicera till ex nya fastiqhetsaqare vad det 
innebar att vi har enskilda vaqar. Information bar kunna skickas ut i samband med 
faktureringen. 

Vaqspeqlar behaver ses over och sattas upp. Saknas vid exempelvis 
Algm ossevaqen. 

Snorojninqen har fungerat utrnarkt. 

Oro finns anqaende den foreslagna vindkraftparken, som ligger som ett forslag trim 
Centerpartiet. Finns utredning fran KTH att fastiqhetsvardet i anslutning till 
vindkraftparker minskar ca 30 %. Motet ar eniga om att detta inte faller under 
vaqforeninqens ansvar men att vi som boende viii veta mer. Johan Lind atar sig att 
undersoka mer. 

22 Meddelande av plats dar starnmoprotokollet halls tillgangligt 
Protokollet laggs upp pa Adrans hemsida, ad ran. info 

23 Starnrnans avslutande 
Motets ordforande avslutade motet. 
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