Föreningsstämma/årsmöte för Sörfjärdens vägförening
organisations nr. 717910-2244
Gårdsplanen vid kulturkapellet
Söndagen 12 juli 2020, kl. 11.30

1. Årsmötets öppnande

Ordförande Renee Holmberg hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
Jan Smedberg valdes till mötesordförande. Marianne Omne-Pontén valdes
till sekreterare.
Cecilia Elving valdes till justerare.

2. Stadgeenlig kallelse

Mötet fastställde röstlängden och att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

3. Dagordning

Mötet godkänner föreslagen dagordning med ett tillägg kopplat till redovisningen av
förvaltningsberättelse; - beslut som inrättande av fond samt budget för 2020-2021.

4. Föreningens verksamhetsberättelse inklusive bokslut Ordförande föredrar

verksamhetsberättelsen (se bilaga) och lyfter särskilt frågan om Trafikverkets tillsyn
och de krav som där har ställts. Samt föregående årsmötes uppdrag till styrelsen
rörande farthinder, avgifter och andelstal. Mötet godkänner
verksamhetsberättelsen. Ett flertal frågor kommer upp för diskussion. Mötet tar
upp respektive fråga kopplat till dagordningens olika punkter - se nedan.
Mötesordförande påpekar vikten av att verksamhetsberättelsen finns tillgänglig för
medlemmarna att ta del av före årsmötet.
Styrelsens förslag om inrättande av två fonder (snöröjning respektive brofond)
diskuterades.. Mötet är helt enigt om vikten av att bygga upp en god ekonomi för
föreningen utifrån framtida behov av både broreparation och övrigt underhåll.
Mötet beslutar att inrätta en fond som benämns Fond för reparation och
underhåll. Till denna fond skall ev. överskott föras.
Kassör Petter Ulander redovisar bokslut, balans och resultat - se bilaga.

Följande frågor diskuterades med anledning av förvaltningsberättelsen: omfattningen av
snöröjning, extra tillgång på saltat grus, andelstal och placering av farthinder och
föreslagna avgifter för vägföreningen. Flertalet av dessa frågor som kom upp under
mötet har styrelsen haft i uppdrag att arbeta med under året. Ordförande redovisade
detta arbete och mötet gav styrelsen ytterligare aspekter att arbeta vidare med - se
nedan punkten budget och rapport av 2019 års årsmöte.
5. Revisionsberättelse
Revisor Lars Redin redovisar revisionen. Revisionsberättelsen bifogas
stämmoprotokollet. Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning
tillstyrker revisorerna att mötet fastställer resultat och balansräkning, godkänner
styrelsens förslag till disponering och balanserat överskott samt att bevilja styrelsen full
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Mötet beslutar enligt revisorerna förslag.
6. Inkomna motioner
Lotta Jönsson redovisar bakgrund och förslagen och mötet diskuterar de två
motionerna samlat.
Motion nr 1 - Angående en slitageavgift: Motionen föreslår att införa en slitageavgift om
5.000 kronor som fastighetsägaren betalar i samband med bygglov för större ny-, tilleller ombyggnation på fastigheten. Denna slitageavgift tar inte bort fastighetsägarens
ansvar för direkta skador som kan uppstå i samband med transporter.
Motion nr 2 - Angående en anslutningsavgift: Motionen föreslår att nytillkomna
fastighetsägare skall erlägga en bestämd "inträdesavgift"
med hänsyn tiII gemensamhetsanläggningens värde och tidigare gjorda investeringar i
vägen. I samband med avstyckning/fastighetsbildning fastställer Lantmäterimyndigheten
en anslutningsavgift som föreningen har beslutat om. Motionen föreslår att
anslutningsavgift ska vara 10 000:fr o m 2020.
Styrelsen redovisar sitt svar på motionerna:
Styrelsen föreslår mötet:

- att avslå båda motionerna
- att styrelsen får i uppdrag att utreda de föreslagna avgifterna närmare samt även
efterhöra erfarenheter från andra orter.

Mötet beslutar att godkänna styrelsen förslag till fortsatt beredning och att då även göra
förtydliganden av de frågeställningar som motionärerna rest samt inkludera mötets
diskussion i denna beredning. Mötet är i stort överens med motionärerna om behovet av
ytterligare avgifter. Men finner att ytterligare utredning och förtydliganden är nödvändiga
såsom ex vad som avses med "större byggnation".

7. Arvoden till styrelsen
Föreningen har tidigare beslutat om arvode till ledamöterna. Frågor relaterat till graden av
arbetande styrelse eller ej diskuteras. Ordförande påpekar att arvodet varit detsamma
under de senaste åren. Mötet finner det viktigt med ett visst arvode samt att tidigare arvode
(6.000) för vägfogde förs till posten arvode.
Mötet beslutar att avsätta sammanlagt 15.000 kronor för arvodering och
kostnadsersättningar till styrelseledamöterna. Styrelsen får i uppdrag att inom sig justera/
besluta beloppen för ledamöterna.

8. Val av ordförande och ledamöter
Valberedningen redovisar sitt förslag till ny styrelse:
Ordförande:
Renee Holmberg, omval 1 år
Ledamöter:
Per Callermo, nyval på 2 år
Marianne Omne-Pontén, kvarstår, vald 2019 på 2 år
Mats Hägglund, kvarstår, vald 2019 på 2 år
Kristina Danielsson-Bladin, nyval på 2 år
Suppleanter:
Pelle Simonsson, nyval på 1år
Lennart Nilsson, omval på 1 år
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

9. Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår att Petter Ulander och Per Svedenström väljs till revisorer;
på 2 år.
Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.
10. Val av Valberedning
Mötet beslutar att Lotta Jönsson och Jan Smedberg ges fortsatt förtroende för
uppdraget.
11. Budget för verksamhetsåret 2020-2021
Petter Ulander redovisar styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
2020-2021 - se bilaga. I detta förslag ingår då att föreningen skapar den fond
mötet beslutat om under punkten 5.
Föreslagna förändringar som uppkom under mötet:
Arvode till styrelse ändras till 15.000
Intäkter medlemsavgifter ändras till 201.000
Underhålls och reparationsfond ändras till 30.460
Mötet beslutar att fastställa budget enligt styrelsens förslag, med ovan nämnda
förändringar
Fullständig beslutad budget se bilaga.

Styrelsen föreslår att nuvarande vägavgift på 1 kr/tonkilometer bibehålls. Styrelsen
föreslår vidare följande:
Andel för hamnföreningen 3.500 tonkilometer
Andel för bostadsrätter, Klasviken, 1.000 tonkilometer/lägenhet
Andel för ombyggda sjöbodar till fritidshus/hus, 1000 tonkilometer
Fullständig beslutad budget se bilaga 1

Mötet beslutar att fastställa andelarna enligt styrelsens förslag.

12. Övriga frågor
Följande frågor diskuterades och mötet gav styrelsen i uppdrag att
fortsätta arbetet kring dessa punkter:
* diskussion kring farthinder (antal, placeringar) samt kravet på märkning enligt TV
tillsyn (klart senast 1 augusti 2020).
* hur engagera alla i byn utifrån vårt gemensamma ansvar för vägen
* finns ett behov av en vägfogde med kontrolluppgifter
* problemet när nu cementringarna tagits bort och många bilar därför kör med ena
hjulparet vid sidan av vägbanan. Detta innebär ett ökat slitage.
* utifrån ett säkerhetstänk påpekar flera det olämpliga i att barn tillåts leka på vägen
* vikten av att vägföreningen kommer ut med löpande information
* önskemål om att upprätta en mejllista på fastighetsägarna (Kristina D Bladin
erbjuder sig påbörja detta)
* uppsnyggning av torget, se över skyltningen
Avtackning sker av avgående ledamöter.

13. Offentliggörande av stämmoprotokollet

Protokollet anslås på anslagstavlan vid Kapellet samt kommer att finnas på
hemsidan.

14. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

