TORREDS VÄGFÖRENING

TL/v4

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 2021
vid föreningsstämma utomhus på lekplatsen Torredsvägen 119 torsdag 2020-06-17 kl. 18.00.
1.

Föreningsstämman öppnas.

2.

Val av ordförande för föreningsstämman.

3.

Val av sekreterare för föreningsstämman.

4.

Fråga om föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

5.

Fastställande av föredragningslista/dagordning.

6.

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020.
Föredragande: Thomas Lindquist.

8.

Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2020.
Föredragande: Anna Eek/Magnus Holmén, revisorer för verksamhetsåret 2020.

9.

Inkomna motioner.
Inga motioner inkomna.

10.

Framställningar från styrelsen.
I gamla tider var Torred ökänt för ständiga översvämningar. Fyra lantbrukare tog tag i problemet och startade
Torreds dikningsföretag 1947. Vattennivån i Veån som löper genom Torred och rinner upp i Sandsjön sänktes
genom att man rensade ån och sprängde en kanal för ån vid dess utlopp från Torred. Dikningsföretaget skedde
för jordbrukets båtnad och den framtida skötseln reglerades i dess stadgar.
– Nu råder nya tider och översvämningar drabbar mer vägområden, tomter och källare än grödor.
– Styrelsen ser behovet av en snar årensning och finner det rimligt att vägföreningen tar en del av kostnaden
och blir en intressent i dikningsföretagets framtida skötsel, både för vägens och de kringboendes skull.
Styrelsen vill ha stämmans mandat att förhandla med Torreds dikningsföretag (efter att först ha väckt det till
liv!) till en för alla parter gynnsam överenskommelse om Veåns framtida skötsel genom Torred.

11.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd för 2020.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift; 2000 kr för helårsboende, 1000 kr för sommarboende och 500 kr för tomt.
Föredragande Annika Borgasgård f. Thalenius.

12.

Beslut om arvoden och ersättningar till nästkommande mandatperiods styrelse, revisorer och valberedning samt
medlemmars arbete för TVF. – Enligt stämmobeslut från 2017 fick revisorerna i uppgift att ge förslag på
ersättningar efter hörande av styrelse.
För styrelsen föreslås oförändrad ersättning: Ett fast arvode till ordförande på 6000 kr, arbetschef 4000 kr,
kassör 4000 kr, sekreterare 2000 kr, webbmaster (hemsida och facebook) 2000 kr; dessutom 750
kr/styrelsemöte för ordinarie ledamot. Ersättningen innefattar även rutinmässig uppföljning av beslut och
deltagande i AU mellan styrelsemöten.
Styrelsesuppleanter föreslås få en ökad ersättning, från 100 kr till 249 kr/bevistat styrelsemöte.
Revisorer föreslås oförändrat arvode om 800 kr/person.
Valberedningen förslås få ett arvode om 800 kr/person (förut 800 kr att dela).
Arbete som medlem gör för TVF ersätts med 150 kr/timme (oförändrat). Beslut om sådan ersättning tas av
styrelsen och granskas av revisorerna.
Alla föreningens förtroendevalda inbjuds till en enkel jultallrik i anslutning till verksamhetsårets sista
styrelsemöte.

13.

Valberedningens arbete utmynnar i nedanstående förslag till stämman.

14.

Val av styrelseordförande för nästa mandatperiod. Den nyvalda styrelsen tillträder direkt efter stämman.
Avslutad mandatperiod 2020/2021: Thomas Lindquist. Förslag: omval för 2021/2022.
Föredragande: Valberedningens sammankallande Magnus Eek.

15.

Val av styrelseledamöter (normalt väljs halva styrelsen åt gången för två år).
Förslag: omval av Thomas Lindquist och Lena Olsson för 21/22 och 22/23.
(Frederic Grahn, Annika Borgasgård f. Thalenius och Ingemar Israelsson är valda för 21/22).

16.

Val av styrelsesuppleanter.
Förslag: omval Göran Gaveberg för 21/22 och 22/23. Kandidat för nyval presenteras vid stämman.
(Johan Lundin, Thomas Voeler och Henrik Schylström är valda för 21/22).

17.

Val av revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2022.
Verksamhetsår 2021: Revisorer: Anna Eek, Magnus Holmén
Revisorssuppleanter: Anton Holm, Thomas Lager.
Förslag för verksamhetsåret 2022: Omval samtliga poster.

18.

Val av valberedning samt utseende av sammankallande för 21/22.
Avslutad mandatperiod: Magnus Eek, sammankallande, och Bodil Schönberg.
Styrelsen beslutar om tid för nästa årsstämma i samråd med valberedningen.

19.

Övriga frågor (ett öppet diskussionsforum utan beslutsrätt).

20.

Beslut om tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

21.

Sammanträdet avslutas.

