
Protokoll fört vid extrastämma i Styrsjöbo Vägsamfällighet GA2 den
30 november 2019

Närvarande: 39 medlemmar i föreningen (antecknade på lista) jämte 26 medlemmar
representerade via fullmakt.

1. Till ordförande för mötet valdes Per Arne Aberg

2. Till sekreterare för mötet valdes Claes Tingvall

3. Tilljusteringspersoner valdes Martina Stenvall och Carl Eliasson

4. Frågan om mötet utlysts i enlighet med stadgarna.
Den extra stämman har utlysts av Länsstyrelsen i Dalarna. Arbetsgruppen för enskilda vägar i

Styrsjöbo har genom anslag, Facebook och hemsida samt enskilda utskick via e post kallat till
mötet. Stämman ansåg att kallelsen skett på ett tillfredsställande sätt.

5. Dagordningen godkändes

6. Val av interimsstyrelse
Val av interimsstyrelse avser tiden fram till ordinarie stämma i april2020. Ordförande
redogjorde för stadgarna vid val av styrelse. Val ska i första hand ske slutet och med andelstal.
Stadgarna medger dock att detta kan frångås och val kan ske öppet och med lika röstetal.
Stämman beslutade med acklamation och enhälligt att så skulle ske.

Ordföranden föreslog att den nu sittande arbetsgruppen utgör interimsstyrelse. lnga andra
förslag förekom.

Till ordinarie ledamöter valdes Per Arne Aberg, Mats Fogelström och Claes Tingvall. Till
suppleanter valdes Rikard Forsberg, Kristina Östberg Lindbom och Lars Henning.

7. Val av valberedning
Till valberedning valdes Per-Arne Stenback och Tom Månsson

Mötet avslutades med konstaterandet att mötet varit välbesökt.

Efter stämman fanns tid för frågor och en kort beskrivning av de arbetsuppgifter som
interimsstyrelsen har i närtid. Dit hör att få registrera att GA 2 åter är aktiv, att erhålla ett
organisationsnummer och att upprätta ett fastighetsregister. Styrelsen ska också meddela
Leksands kommun att GA 2 nu åter är aktiv och att någon Lantmäteriförrättning inte är aktuell.
lnterimsstyrelsen ska också förbereda frågan om att byta ut gällande stadgar (från 1952) till
modernare stadgar.
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Förslag från stämman om att mer aktivt informera boende i Leksand om hur Styrsjöbo löst frågan
om bildande av vägförening utan ny förrättning togs emot positivt.

lnterimsstyrelsen konstituerades och valde som ordförande och firmatecknare Per Arne Aberg och
som sekreterare Claes Tingvall.

Vid protokollet

Claes Tingvall

Ordförande
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