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Protokoll fört vid styrelsemöte med 
Ljunghusens Vägförening den 10/12 
2015 

Närvaro: Styrelsemötet genomfördes på Skanörs Gästis  den 10/12 2015.Kl 
18:00-19:00 

§ 1 Mötets öppnande  

Ordförande hälsade välkomna samt förklarade mötet öppnat. Mötet 
utsåg Torbjörn Wallin att justera protokollet.  

§ 2 Närvarokontroll  

Vid mötet deltog följande funktionärer ur styrelsen:  

o Olle Karlsson 

o Henrik Thorsell  

o Torbjörn Wallin  (justeringsman) 

o Anna Stjärnkvist 

o Berit Malmberg 

o Malin Julius 

o Dan Önnerlid 

 

Rapportering  

§3 Vägstatus, Säkerhet, Grönområde, Övrigt  

Efter stormar och snöfall finns en stor mängd grenar nedfallna. Vår entreprenör arbetar med 
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att röja upp, men efterfrågan på denna tjänst är stor bland andra föreningar och resurserna 
begränsade. Inför kommande möte kommer en extra besiktning genomföras av resp 
vägansvarig. Därefter vidtas nya åtgärder beroende på status. Inga akuta åtgärder bedöms 
finnas och marklov skall sökas i vanlig ordning för träd som inte bedöms kunna klara sig 
efter stormen  

BESLUT: § 5 Övriga beslut:  

§5.1 Beslut om att erbjuda hämtning av nedfallna grenar på privata 
tomter (utanför föreningens skötseluppdrag) för självkostnadspriset 
500 kr, som inbetalas på föreningens bankgiro med angivande av 
adress. Instruktioner läggs ut på hemsidan med prognos för beräknad 
tidplan. 

§5.2 Beslut om förändring av arvoden för styrelsen. Till Ordförande och 
kassör utgår ett fast arvode på 5000 kr. För övriga ledamöter och tid för 
samtligas insatser kommer ett timarvode avsättas enligt nuvarande taxa 
men inte utbetalas  utan istället , efter beslut av styrelsens ledamöter, 
skänkas till ett ändamål som ”Utvecklar, förskönar eller underhåller 
området för de boende och besökare”.  

§5.3 Beslut om extra kostnadskontroll och befogenheter. Enbart 
styrelsens medlemmar  har behörighet att beställa tjänster och i 
föreningens namn ingå förpliktelser som medför kostnader eller 
åtagande för föreningen. Denna behörighet kan inte delegeras. Alla 
beställningar skall skriftligen bekräftas via mail, och av fakturan skall 
klart framgå beställare, omfattning och 
kostnadsuppskattning/begränsning. Vid beställningen skall Ordförande 
och kassör delges beställningen. Styrelsen skall eftersträva att kostnader 
i första hand skall föregås av beslut på styrelsemöte 

§5.4 Uppsägning av muntliga avtal, skriftliga okända avtal av hävd, 
handelsbruk och sedvänja. 
Styreslen beslutar att ensidigt häva alla okända överenskommelser och 
att från dagens datum aktiv bestrida alla framställningar som inte 
uppfyller §5.3 ovan. 

§5.5 Slutredovisning av kostnader/skulder. Styrelsen beslutade att 
fastställa idag kända kostander efter rapport från Kassören och att nya 
kostnader från dagens datum behandlas enligt ovan §5.3 resp §5.4 
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Nästa  
Möte § 6 Nästa möte och 19 Januari kl 19:00 2016. Plats meddelas  

Ordförande tackade deltagarna för deltagandet och avslutade mötet kl 19:00 och 
hälsade därefter ledamöter och  gästerna välkomna till traditionellt julbord.. 

Ljunghusen den 10/12  2015 

 

 

 Henrik Thorsell   Torbjörn Wallin 

 


