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Protokoll från årsmöte i Ljungskogens Vägförening  2011-07-05 
 
Plats & tid 
Ljungenskolans matsal klockan 18.00 
 
Närvarande 
129 medlemmar enligt närvarolista (121 andelar + 38 fullmakter) 
 
Mötets öppnande  
Ordförande Björn Romansoff öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
1. Val av ordförande & sekreterare för årsmötet 
Till ordförande valdes Lennart Molander. 
Till sekreterare valdes Charlotte H Lendrop. 
 
2. Val av två justeringsmän 
Mötet valde Karin Sjögren & Peter Vilén att justera protokollet samt att vid behov agera 
rösträknare. 
 
3. Stämman behörigen kallad 
Peter Vilén ifrågasatte att stämman var behörigen kallad för den händelse att tvingande 
uttaxeringsbeslut skulle kunna tas avseende ”Bredband” under punkt 14, Övriga frågor. 
Mötesordförande klargjorde att sådant beslut inte skulle tas – endast information i frågan 
”Bredband” kommer ges. 
 
Godkändes att kallelsen i vanlig ordning skett i Ljungskogens Varjehanda. 
 
4. Beslut om dagordning för årsmötet 
Dagordningen godkändes. 
 
5. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Kort genomgång av Styrelseberättelsen inklusive resultat & balansräkning som presenterades 
i Varjehandan. Lägges till handlingarna. 
  
6. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisionsberättelsen, upprättad av revisorerna Inger Walle och Jacob Skanse, lästes upp av 
Inger Walle. Ligger som Bilaga 1 till detta protokoll. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- & balansräkning samt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
7. Inkomna ärenden & motioner 
1 motion har inkommit från Jens Ismunden & Henrik Wall angående Skogslekplats, Bilaga 3.  
 
Jens Ismunden redogjorde för deras motion samt en del tillägg. Har framkommit att det 
redan i detaljplanen (ändring av detaljplan för Ljunghusenområdet, Höllviken, plan 57 t2, 
med laga kraft 1998-06-25) finns fem alternativ på plats där det kan uppföras 
”aktivitetsplats”, att de hämtat in offerter från olika håll samt gjort en kalkyl på att det skulle 
kosta 87:- per medlem och år för att uppföra samt underhålla en lekplats. Vidare betonades 
det att det måste vara en juridisk person som ansvarar för en lekplats och därför inte möjligt 
att en privat grupp arrangerar detta. Det har förts en diskussion med Bolaget, vilka inte är 
intresserade av att anlägga lekplatsen på någon av de 5 platserna nämnda ovan utan vill 
istället att den anläggs i grönområdet mellan Södra & Norra Klockvägen.  
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Motionen justerades, den första satsen ”att årsmötet beslutar uppdra åt styrelsen att i 
samråd med Ljungskogen Strandbad AB finna en ny plats för en samlingsplats för barn och 
deras föräldrar (skogslekplats)” togs bort, då motionärerna redan har tagit fram ett förslag 
på plats för skogslekplatsen – grönområdet väster om Parkvägen, söder om Södra 
Ljunghusvägen, norr om Winklers väg. Den andra ”att satsen”, att utlysa en extra 
föreningsstämma enligt §13, bibehålls.  
Styrelsens uppfattning är att vi ska avslå motionen av följande skäl: med anledning av att 
det inte står i Ljungskogens Vägförenings förrättning att driva lekplats inom området samt 
att ett bifallande troligen skulle medföra en höjning av medlemsavgiften vilket inte 
överensstämmer med Vägföreningens prioriteringar i budgeten. Styrelsen anser att istället 
måste bl a vattenavrinningen från området lösas. Detta i sig kan innebära förhöjda 
medlemsavgifter. Styrelsen tror att det kan bli svårt att driva igenom två höjningar 
alternativt en större samt att styrelsen inte ser att finansieringen för uppförandet är löst. 
Vägföreningen har inte denna likvid.  
 
Mötesordföranden informerade om att det enligt föreningens stadgar, §13, för utlysande av 
extrastämma erfordras en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar, dvs minst 
120 röster. Efter omröstning konstaterade mötesordförande att antalet röster för utlysande 
av extrastämma inte räckte varför motionen avslogs. Krav på votering framställdes.  
 
Stephan Palmstierna föreslog då att det skulle tillsättas en arbetsgrupp bestående av 
representanter för motionärerna och en representant från styrelsen för att arbeta vidare med 
lekplatsfrågan, för att sedan ta upp ärendet på nästa årsmöte – istället för en votering. 
 
Curt Malmström framförde sina åsikter att det inte finns något naturligt behov av lekplats. 
 
Mötesordförande ansåg åter motionen avslagen, vilket mötet godkände. 
Mötesordförande frågade mötet om en arbetsgrupp för skogslekplatsen skulle bildas. 
Votering begärdes angående bildande av arbetsgrupp. Röstningen utföll med 35 röster för 
bildande av grupp och 114 emot. Alltså bildas ingen grupp. 
 
 
8. Arvode till nästkommande års styrelse & revisorer 
Stämman beslutade att det ska vara samma arvode som föregående år, dvs revisorerna har 
inget arvode och styrelsen har ett basbelopp att sinsemellan fördela. 
 
9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om årsavgift. 
Styrelsens förslag är att behålla årsavgiften på 1500:-/fastighet för 2011, vilket mötet 
godkände. 
 
Ringmor Ljung undrade vad ”övriga kostnader” utgjorde. Styrelsens kassör redogjorde för 
dessa.  
 
Debiteringslängden uppvisades för mötesdeltagarna och beslut fattades om att fastställa 
denna! 
 
10. Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 
Styrelsemedlemmen Per Ingolf Andersson redogjorde för årets arbete med vägar, diken, 
vattenavrinning & grönområden.  
En fråga ställdes angående kostnaden av beläggning av Kinells väg, vilken besvarades.  
En medlem ansåg att det borde vara fartgupp på Kinells väg, nu när den ändå ska få ny 
beläggning. 
En medlem ansåg att det borde sättas upp fartkameror och hastighetsanvisningar för att få 
ner farten. 
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11. Val av styrelseledarmöter och suppleanter samt utseende av 
styrelseordförande 
Valberedningens förslag presenterades av Kent Carlsson och godkändes i sin helhet av 
årsmötet. Bilaga 2. 
Per Möller utsågs som ny ordförande på ett år. 
 
12. Val av revisorer och suppleanter 
Valberedningens förslag presenterades och godkändes av årsmötet. Bilaga 2. 
 
13. Val av Valberedning och utseende av sammankallande 
Mötet föreslog Kent Carlsson, Stephan Palmstierna & Bo Forsén till valberedning. Förslaget 
godkändes. Mötet utsåg Kent Carlsson till sammankallande. 
 
14. Övriga frågor  
Björn Romansoff redogjorde för styrelsens åtagande från förra årsmötet att ta fram en 
finansiell lösning i ”Bredbandsfrågan”. I förslaget har man räknat med en 80 % (frivillig) 
anslutning. I och med att förslaget föreligger har styrelsen fullgjort sitt uppdrag och släpper 
frågan. Nu vill styrelsen bolla detta vidare till en grupp som är intresserade av att driva 
frågan om intresset finns bland medlemmarna. Styrelsen kan hjälpa till med utskick av t ex 
enkät för att finna ut intresset hos medlemmarna.  
Diskussion angående olika bredbandslösningar för området.  
Förslag framfördes att höra vad mötet anser om bredband för att se om det är intressant för 
en grupp att ta tag i frågan! Majoriteten ansåg det inte intressant med en gemensam 
bredbandslösning i området.  
 
15. Bestämmande av protokolljustering och tid och plats för protokollets 
tillhandahållande för medlemmarna 
Protokollet justeras under hand och finns tillgängligt för medlemmarna tisdagen den 19 juli 
klockan 11.00 på Ljunghusens Golfklubb. Protokollet kommer även, så småningom, att finnas 
på hemsidan www.ljungskogensvagforening.nu.  
 
16. Mötet avslutades 
Björn Romansoff avtackades som ordförande efter många år! 
 
Styrelsens nya ordförande Per Möller tackade Lennart Molander för att han skickligt hållit i 
ordförandeklubban och medlemmarna för visat intresse och lovade att göra sitt bästa i sitt 
arbete som ordförande! 
Mötet förklarades avslutat! 
 
Ljunghusen  2011-07-05 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
______________________  _______________________ 
Charlotte H Lendrop    Lennart Molander 
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 
______________________  ______________________ 
Peter Vilén    Karin Sjögren 
Justeringsman     Justeringsman 
 


