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Samffällighetsförenin
ng

udan utövver ordina rie kallelse i GD,
Detta äär en inbju
AB och
h på anslaggstavlornaa.
Årsmöteshandlingar komm
mer inom kort att finnas
f
tillgängliga hoos Reijo
Kangasskorte, Kn
napervägen 18 samtt på www.abyggebyy.se/norraavagforeniing

Välko
ommen till Vägfföreninggens årssmöte!
Söndagg 30 mars
Kl. 14.330 ‐ 18.00
0
Tolvforrsgården, Södra Åbyyggebyväggen
Under eftermidd
dagen servveras smöörgåstårta, lättöl, va
atten, kafffe och the
e vid
lämpligg tidpunktt.
Ingen aanmälan behövs.
b
OBS! Ä
Är du inte ensam ägare av fasstigheten behöver
b
du
d ha medd fullmakt från
övriga ägare för att kunnaa delta i om
mröstninggar.

Dagss att göra en helomv
h
vändnin
ng?

I många år
å har det fu
funnits olika
a
konflikter i vår vägförrening. Årsm
mötena
har varit otrevliga
o
tilllställningar som
många gruvat sig förr och som få
å
medlemm
mar i vägföreeningen valt att
delta i. De
et är dags attt göra något åt
detta, tyckker vi i nuvaarande styreelsen.
Det är hög
g tid att vi läämnar gam
mmalt
groll bakom oss och ggör en sortss
omstart.

Varförr har vi en
e vägfö rening?
Det helaa grundar sig i 1907 årss lag om en skilda vägar på landet.. Lagstiftninngen har
naturliggtvis förändrats sedan dess.
d
Vår väägförening är
ä en gemensamhetsannläggning. Det
D vill
säga en anläggningg som är gem
mensam fö r flera fastiggheter och som bestårr av ”nyttigh
heter
delse och n ödvändiga för att fastigheter ska kunna funggera
som är aav stadigvarande betyd
långsikttigt”.
Du väljeer inte att gå med i en vägförening
v
g. Det är en tvingande lagstiftningg. Medlemskkap
följer m
med fastigheeten. Så varfför inte görra det bästa av situationen?

Vad viill vi med
d vår väg
gföreningg?
Vi i styreelsen är öveertygade om
m att de som
m bor eller har sin som
mmarstuga hhär i Norra
Åbyggeby vill ha brra underhållna vägar ti ll en rimlig kostnad. Sttämmer dett?
Vi vill sääkert också allihop att styrelsen
s
seer till att förreningens sttadgar följss. Vad vill vi mera?

Vad ä r problem
met?
För att vvägföreninggen ska funggera behöv s:
 Medlemmaar som vill vara med i sttyrelsen och ta ansvar.. Vid komm ande årsmö
öte
aavgår störree delen av styrelsen,
s
fl era suppleaanter liksom
m revisorer.





Styrelsen måste känna att de har medlemmarnas förtroende. I nuläget är det flera i
styrelsen som känner sig ansatta, misstänkliggjorda och har ont i magen inför
kommande årsmöte.
I aktuella fall ska medlemmarna i vägföreningen uppleva att de har en konstruktiv
och bra dialog med styrelsen.

Hur går vi vidare?
Som styrelsen upplever läget just nu kan det inte bli mycket värre. Vi vill vända detta och
vårda vår vägförening! Vi tror att det går med gemensamma krafter och god vilja.
Den 30 mars hoppas vi på ett annorlunda och intressant årsmöte. Till hjälp för detta har vi
anlitat Agneta Setterwall som styrelsen föreslår ska leda mötet.
För att vi ska lyckas behöver du och många fler av vägföreningens medlemmar vara med
denna eftermiddag. Ta med dig grannen och kom!

Kontakta valberedningen!
Kan du tänka dig att vara med och arbeta för vägföreningen på något sätt? Kontakta då
någon i valberedningen:
Lars Hillbom 070 – 220 92 55
Lars Hillman 070 – 588 91 41
Hans Sjöberg 073 – 643 99 63

Varmt välkomna!
Styrelsen

Agneta Setterwall är konsult med stor erfarenhet av att leda konfliktfyllda
processer och möten. Det kan handla om rovdjur, gruvbrytning eller annat
problemområde. Hon har även erfarenhet av konfliktlösning inom ideella
föreninger. Agneta arbetar ofta på uppdrag av Sveriges Lantbruksuniversitet och
Naturvårdsverket.

Förslag till dagordning för årsmötet
1. Årsmötes öppnande samt presentation och inledning av Agneta Setterwall
2. Val av ordförande för att leda mötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
6. Fråga om årsmötet varit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
9. Revisionsberättelse för 2013
10. Fastställande av resultat och balansberättelse 2013 samt beslut om ekonomiska
dispositioner
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2013
12. Framställan från styrelsen samt motioner från medlemmar
13. Arvode för styrelse och revisorer 2014
14. Genomgång av verksamhetsplan med budget för 2014
15. Fastställande av verksamhetsplan, budget och debiteringslängd för 2014
16. Val av ordinarie ledamöter för 2 år.
17. Val av suppleanter för 2 år
18. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter, samtliga för 1 år.
19. Val av valberedning, tre st. inklusive en sammankallande, samtliga för1 år.
20. Övriga frågor OBS! Övriga frågor ska anmälas till styrelsen senast tre veckor innan
årsmötet.
21. Avslutning

Röstkort kommer att användas. För ombud krävs fullmakt.

