
 Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman och tillämpa §10 enligt den tillfälliga lagen (2020:198) 

FULLMAKT MED VILJEYTTRING 

För ledamot i styrelsen/____________________________________________1  
att företräda delägarfastigheten ______________________________________2  
vid föreningsstämma i Vemdalsskalets vägförening den 2021-04-02 

Fastighetsägare (använd baksidan om det är fler än två ägare):  

Ort      datum   Ort      datum  

_______________________________  _______________________________  

Namnförtydligande:   Namnförtydligande:  
  

________________________________________________________ 

Min/vår åsikt i stämmans beslutspunkter är följande (inringat):  

1 Årsmötets öppnande 
2 Val av ordförande och sekreterare 

ordförande vid stämman, Förslag: Göran Söderholm Ja / Nej 
sekreterare, Förslag: Clary Rex Ja / Nej  

3 Val av justeringsperson, tillika rösträknare 
val av justerare, tillika rösträknare, Förslag: Anders Söderberg Ja / Nej  

4 Godkännande av dagordning 
godkännande av dagordning Ja / Nej  

5 Godkännande av kallelse  
att stämman blivit behörigt sammankallad genom utskick via Vägfas 2021-03-08 Ja / Nej  

6 Styrelseberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret 
7 Revisionsberättelse 
8 Beviljande av ansvarsfrihet 

beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna Ja / Nej 
9 Inkomna ärenden och motioner 

beslut om motion: Skylten Solvargsvägen  
 
Motion Nr 1 
Datum: 01/27/2021  
Motionsrubrik: Skylten Solvargsvägen  
Bakgrund: Skylten står så långt från vägen att den är svår att upptäcka.  
Förslag på 
åtgärd: 

Flytta stolpe närmre vägen alt lyktstolpe 
  

Konsekvenser: Svårt att se vart man ska svänga särskilt vintertid, man får helt enkelt åka och vända när man inser att man åkt för 
långt.  

Namn: Emelie  
Efternamn: Eklöf  

 
Svar från styrelsen 
Motionen avslås. 
Det är enligt Trafikverket ej tillåtet att flytta vägskylten för Solvargen närmare väg 315. 
Vägföreningen ser till att det i samband med sommarunderhållet röjs runt skylten så att det inte är någonting som hindrar sikten. 
 
 

10 Styrelsens planerade åtgärder att utföras eller påbörjas under verksamhetsåret 
11 Beslut om arvode till styrelse och revisorer 

arvode till styrelseledamöterna och revisorer oförändrat. Ja / Nej 
12 Fastställande av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd 

att föreslagen budget godkänns samt att respektive fastighets inbetalningsavi för avgiften för vägföreningen 2021 ska vara utskickad 
samt betald innan 15 maj 2021. 

Bifall / 
Avslag 

 
1 Om någon specifik ledamot önskas ange namn 
2 Fastighetsbeteckning 



 Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman och tillämpa §10 enligt den tillfälliga lagen (2020:198) 

FULLMAKT MED VILJEYTTRING 

Debiteringslängd godkännes 2021. Avgiften blir 3600 kr/hel andel, se bakgrund nedan 

• De	två	senaste	åren	har	vi	gått	med	ett	totalt	underskott	på	totalt	887.000	SEK	
• Största	anledningen	till	detta	är	ökade	kostnader	för	snöröjningen.	För	2019	fick	vi	inte	in	inträdesavgifter	för	

Högåsvillorna	(vilket	i	sig	var	bra	eftersom	ifall	de	hade	kommit	in	i	föreningen	hade	lett	till	mycket	ökade	
kostnader	för	snöröjningen	då	tomterna	inte	var	förberedda	för	vårt	sätt	att	röja	snö).	

• Vi	har	under	de	senaste	två	åren	ätit	av	vårt	kapital,	motsvarande	ovan	förlusterna.	Vi	behöver	en	bra	
kapitalförsörjning,	eftersom	vi	har	kalenderår	som	redovisningsår	och	vår	årliga	stora	intäkt	
(medlemsavgifterna)	infaller	efter	årsmötet,	dvs	ett	glapp	i	tiden	mellan	slutet	på	föregående	år	och	intäkterna	
som	kommer	i	maj,	och	under	vintern	betalar	vi	entreprenörerna	månadsvis.	

• Dessutom	mycket	bra	med	ett	starkt	kapital	att	ha	under	Covid-19	året	2020	då	årsmötet	ytterligare	sköts	till	
slutet	av	oktober	och	därmed	ytterligare	senare	intäkter	

• Årets	budgetförslag	tar	höjd	för	motsvarande	2020	höga	kostnad	för	snöröjningen.	Detta	innebär	en	höjning	av	
årsavgiften	till	3600	SEK.	

• Det	tas	ingen	höjd	får	att	återställa	kapitalet	till	2018	års	nivå,	utan	förslaget	är	att	utvärdera	årets	höjning	och	
resultat	inför	2022	års	budget.	

 

13 Val av styrelse och suppleanter, mandattid två år, samt utseende av ordförande för ett år 
att styrelsen väljs enligt nedan 
 
Ordinarie ledamöter 
Roy Hansson  Ordförande Nyval 1 år som ordf (samt kvarstår 1 år som ledamot) 
Ingegerd Hagelin Ledamot  Kvarstår 1 år  
Marcus Norlander Ledamot Nyval 2 år 
Kristina Edh Ledamot Nyval 2 år 
Claes Gozzi Ledamot Nyval 2 år 
 
Suppleanter 
Göran Söderholm  Omval 1 år 
Roine Fransson  Nyval 1 år 
Håkan Wiklund  Nyval 1 år 
 
 
Avgående ledamöter 
Clary Rex  
Patrik Hellberg  
Peter Sundlöf  
 
Avgående suppleanter 
Peter Larsson   
Johan Zetterberg  

Ja / Nej 

14 Val av revisorer och suppleanter, mandattid ett år 
val av revisorer 
till ordinarie revisor på 1 år kvarstår Örjan Olsson.  
till ordinarie revisor på 1 år valdes Carl Martinsson 

Ja / Nej 

15 Val av valberedning 
val av valberedning 
Anders Söderberg 1 år  Sammankallande 
Björn Bergman 1 år 

Ja / Nej 

16 Övriga punkter  
17 protokollet skall vara justerat till den 2021-04-16 och därefter finnas tillgängligt hos Vemservice AB från och med det datumet samt 

på hemsidan så snart det är påskrivet. 
Avgifter ska vara inbetalda senast 2021-05-15. 

 

Ja / Nej 

 

 


