
Protokoll fört vid Flaxenviks vägförenings föreningsstämma
den 25 maj 2016 kl. Lg -2L.L5 i Skärgårdsstadsskolan

Stämman föregicks av ett informationsmöte där Linda Svensson från Sportfiskarna presenterade
förslag på åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i lsättrabäcken genom förbättrade
lekmöjligheter för öring och gädda.

1. Stämman öppnas
Styrelsens ordförande Anders Toller förklarade stämman öppnad och hälsade de
närvarande välkomna.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Leif Wrenkler.

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Eva Ekqvist

4. Val av Wå justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Bror Åhman och Claes Ander

5. Upprättande av röstlängd
Röstlängd för stämman har upprättats genom avprickning av närvarande medlemmar
och genom fullmakter. Röstlängden med 27 röstberättigade godkändes.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman fastställde att årsstämman utlysts stadgeenligt.

7. Fastställande av föredragningslista, inklusive anmälan av övriga frågor
Stämman fastställde utsänd föredragningslista. Övriga frågor anmäldes och
behandlas under punkt 18

8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2015 inkl. disposition av årets resultat
Styrelsens ordförande Anders Toller presenterade styrelsens arbete. Styrelsen har
bestått av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen har haft 8
protokollförda styrelsemöten samt genomfört gemensam protokollförd besiktning av

hela vägnätet.

Vägansvarig Sture Björklund informerade om utfört vägunderhåll enl.
verksamhetsberättelsen. Några frågor och kommentarer kom upp under mötet:
* Marsättravägen L, 3 och 5 saknar Y1- beläggning
- del av Gistviksvägen dammar mycket efter skrapning
- problem med stopp itrumma vid Gruvbacken
- fråga om hur mycket av vägnätet som sandas
- gatuspegels placering ifrågasattes

Nya styrelsen tar med sig frågorna till nästa styrelsemöte
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Anders Toller informerade om vinterväghållningen, arbetet med grönområden samt

det övriga arbetet enligt den skrivna informationen iverksamhetsberättelsen.
Kassör Gunnar Ekholrn föredrog resultat- och balansräkning och redovisade

resultatet for 2015. Resultatet balanseras i ny räkning för 2016.

Styrelsens verksa mhetsberättelse godkändes av stäm man.

9. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2015

Revisor Kjell Ros6n föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 20L5.

Revisorerna tillstyrker att stämman godkänner den ekonomiska redovisningen och

förvaltningen samt att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för
2015. Stämman godkände revisorernas berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens Iedamöter beträffande förvaltningen av år

2015

Stämman godkände enhälligt upprättad ekonomisk redovisning och förvaltning samt

beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verkamhetsåret 2015.

11. lnkomna motioner
En motion om upprustning av badplats hade inkommit. Stämman beslöt enligt

styrelsens svar som finns i kallelsen till mötet. Ett tillägg om kostnader har senare

inkommit via mail, men har inte hunnit behandlas.

12. Styrelsens förslag till arbetsplan för 2015

Styrelsens förslag till arbetsplan föredrogs. Förtydligande om vilken del av

Gruvfogdevägen som ska beläggas samt vilka material som ska användas

efterfrågades. Gruvfogdevägen in till höger ska beläggas och allmänt gäller

beläggning med lM.
Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till arbetsplan för 2016.

13. Budget 2016 inkl. utdebitering 2016 samt ersättning till styrelse och revisorer
Kassör Gunnar Ekholm föredrog budget för 2016. Stämman beslöt enhälligt att
godkänna styrelsens förslag till budget, ersättning till ledamöter och oförändrad

utdebiterin S {za} krlandel) för 2016

14, Fastställande av debiteringslängd
Debiteringslängden har varit framlagd under stämman och deltagarna har upplysts

om detta och kunnat kontrollera sina andelstal. För året runt boende gäller 10

andelar, för sommarboende gäller 7 andelar och för obebyggd tomt gäller l- andel.

Stämman beslöt att faststä lla debiteringslängden.
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15. Val av styrelse, styrelseordförande samt suppleanter för verksamhetsåret 2016
Valberedningens förslag

Nyval 1 år

Stäm ma n beslöt enligt valberedn ingens förslag

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2016
Revisorer

Kjell Ros6n

Urban Ledin

Revisorssuppleanter

Kerstin Monthan
Annelie Lindström

Ordinarie ledamöter
Kalle Larsson

Anne-Maj Engström

Gunnar Ekholm

Peter Qvennerstedt
Birgitta Gruvfält

Suppleanter

Anita Ekström

Magnus Jacobsen

Björn Ahltdn
Mats Jemtner
Bo Lundin

Ordföronde
Peter Qvennerstedt

lsättravik

Ekhammars Fastf

Flaxenvik

Flaxenvik

Ekhammars Samf

Flaxenvik

Flaxenvik

Ekhammars Fastf

Ekhammars Samf

lsättravik

Flaxenvik

Ekhammars SF

Ekhammars SF

lsättravik
Flaxenvik

Nyval 2 år

Nyval 2 år

1 år kvar

1 år kvar

L år kvar

Omval L år

Omval L år

Nyval L år

Nyval 1 år

Nyval 1 år

Omval 1år
Omval 1år

Omval L år

Omval 1år

Stä mman beslöt enligt valberedningens förslag

17. Val av valberedning för verksamhetsåret 2016

Stämman beslöt att ordförande eller utsedd ersättare i respektive tomtägarförening
utgör valberedning. Sammankallande ivalberedningen roterar mellan de olika
tomtägarföreningarna. Ordförande för år 2016 meddelas styrelsen för vägföreningen
vid en senare tidpunkt.

18. övriga frågor
a) Fråga om avtalet med Flaxenviks båtklubb. Avtalet är undertecknat och

fördelning av båtplatser sker enligt samma regler i alla båtklubbar: först de

medlemmar som startade båtklubben, därefter Vägföreningens medlemmar och

som tredje kategori kommer båtägare som inte bor iområdet. Övriga frågor
hänvisas till respektive båtklubb.
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Vid vändplats på Gruvfogdevägen finns grävlingsgryt som har gjort stora hål i

vägen. Styrelsen lovar att göra en ny besiktning

Mötesordförande Leif Wrenkler och andra vägföreningsordförande i Österåker

ska träffa kommunens representanter och diskutera en delfrågor. Stämman
önskar att Leif ska ta upp frågan om gång-cykelväg från Lervik till Härsbacka. Leif

kan inte ta upp detta iförsta mötet då frågorna redan är inlämnade, men lovar
att försöka få med den frågan vid fortsatta möten med kommunen.
"Parken" mellan Marsättravägen 9 och L3 har nästan vuxit igen med sly intill
vägen och detta utgör en fara då vilt gärna håller till där och springer ut på vägen

där man inte hinner se dem. Styrelsen tar med sig detta till nästa möte,
En fråga uppkom om det finns intresse för att få fiber installerat. Se bifogad

intressekoll på hemsidan.

Stulna bilar har hittats inom föreningens område och trots meddelande till polis

mm hann en av bilarna brännas upp med risk för brand i träden. Det är till
kommunen man ska anmäla påträffade stulna och övergivna bilar.

Mötesordförande Leif Wrenkler informerade om vilka lagar och förordningar som

en vägförening har att rätta sig efter. Det står vad en vägförening får och inte får
syssla med.

Fråga om en egen Facebook sida kom upp. Det finns redan en Facebook sida där

mycket av intresse finns upplagt. Sidan heter Flaxenvik.

19. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets
tillgänglighet för medlemmarna.
Protokollet ska vara justerat och tillgängligt hos ordförande samt på Vägföreningens

hemsida (Flaxenvik.nu) senast den 9 juni 20L6

20. Mötet avslutas
Mötesordförande Leif Wrenkler tackade de närvarande för ett trevligt möte och

förklarade mötet avslutat.

Avgående Ordforande Anders Toller och Vägansvarig Sture Björklund avtackades med

en applåd.
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