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Protokoll

Flaxenviks vägftirening

Föreningsstämma Skärgårdsstadsskolan 30 Maj 2013

1. Årsmötets öppnande
Styrelsens ordftirande Anders Toller forklarade stämman öppnad och
hälsade de närvarande välkomna.

2. Yal av ordfiirande ftir mötet
Till ordfilrande i stämman valdes Uno Jakobsson.

3. Val av sekreterare ftir mötet
Till sekreterare lor stämman valdes Maria Ekström.

4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Birgitta Gruvfiilt och Katrin
Ander.

5. Upprättande av röstlängd
Röstlängden noterades till 27 fastigheter, närvarande medlemmar och

fulhnakter.

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Stämman fastslog att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Styrelsens berättelse ftir verksamhetsåret 2012, inklusive disposition
av resultat.
Stämman godkiinde verksamhetsberäff elsen med resultat- och

balansråikning och lade dessa till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse Iiir verksamhetsåret 2012

Urban Ledin och Kjell Ros6n foredrog revisorernas berättelse for
verksamhetsåret 2012 i vilken de tillstyrker godkännande av den

ekonomiska redovisningen och beviljande av ansvarsfrihet ftir styrelsens

ledarmöter for räkenskapsåret 2012. Stämman godkände revisorernas

berättelse och lade den till handlingarna.
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9. Frågan om ansvarsfrihet fdr styrelsens ledarmöter beträffande
fiirvaltningen av är 2012.
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir ftirvaltningen2072.

l0.Inkomna motioner
Alla motioner samt styrelsens fullständiga yttrande finns hos styrelsens

ordftirande Anders Toller.

Motion 1, inlämnad av Gun Karlsson: Olovligt utökande av tomter samt

bristande städning av tomter.
v Styrelsens yttrande: styrelsen är av uppfattningen att det ej olovligen

forekommer sådan verksamhet anser att motionen är besvarad.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens yttrande.

\l
Motion 2, inlämnad av Gun Karlsson: Angående båtrampen vid Isättravik
där det enligt Gun Karlsson gjordes felaktigt, olagligt beslut och pengar

skall återgå till Flaxenviks vägforening.

Styrelsens yttrande: Beslut gällande båtramp har vunnitlagakraft 2011

och är inte olagligt, motionen är besvarad.

Stiimman beslutade enhälligt enligt styrelsens yttrande.

Motion 3, inlämnad av Gun Karlsson: Förbättra asfalt vid Marsättravägen,

forstörd väg, behov av att bredda vägen ovan nämnda gata.

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår att vägsträckan dikas, grusas om

och gropar fulls igen. Detta finns under planerade arbeten 2013.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens yttrande.

Motion 4, inlämnad av Gun Karlsson: Förhållanden gällande

oegentligheter i vägavgifter 1996.

Styrelsens yttrande: Stämman 2013 behandlar ären20l2 och 2013 och har

ingen rimlig möjlighet atttaupp så gamla ärenden. Motionen bör avslås.

Stämman beslutade enhälligt enligt sfyrelsens yttrande.
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Motion 5, inlämnad av Gun Karlsson: Gällande en forrättning 1973

angående brobygge som bekostades av fastighetsägarna på

Marsättravägen.

Styrelsens yttrande: Beslutet gällande trumman under Marsättravägen har
vunnit laga kraft. Motionen bör avslås.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens yttrande.

Motion 6, inlämnad av Flaxenviks tomtägareforening: Önskemål om
ekonomiskt bidrag till byggnaden av ny badbrygga i Flaxenvik.

v Styrelsens yttrande: Vägftireningens uppgift är att sköta väg- och
grönområden som är beskrivna i fönättningen (2005). Motionen bör
avslås.

\./ Ett yttrande om bifall till motionen avslogs. Stiimman beslutade enligt
styrelsens yttrande.

Motion 7, inlämnad av Flaxenviks tomtägareforening: Ett yrkande päatt
Flaxenviks vägfiirening forliinger staket samt ser till att skyltar märkta
"Privat" tas bort från den gemensamma badplatsen som är belägen på

Flaxenviks bryggväg.

Styrelsens yttrande : Styrelsen till styrker motionen.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens yttrande.

Motion 8, inlämnad av Flaxenviks tomtägareftirening: Uppsägning av

arrende avseende hus Flaxenviksängen. Yrkande på aff Flaxenviks

vägftirening säger upp anendet tidigare än2017.

Styrelsens yttrande: Motionen måste avslås då den inte är avtalsenlig.
Stämman beslutade enhälli$ enligt styrelsens yttrande.
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11. Statsbidrag till fiireningens vägar
Styrelsen ftireslår att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att ansöka om
statsbidrag ftir:
Flaxenviks bryggväg från nr.5 till vändplanen, Isättraviksvägen från
"festplatsen" till viindslingan.
Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens forslag.

l2.Anslutning av nya vägar
styrelsen fiireslår attallakosbrader ftir upprustring av vägar till
vägföreningens standard enligt ftirrättningen hos Lantmäteriet vid
anslufiring till vägftireningen skall bäras av berörda fastighetsägare.
Styrelsen ftireslår vidare att en anslutningsavgift skall tas av ny fastighet
for att kompensera kapitalutspädningen.
Stämman beslutade enligt styrelsens forslag.
För anslutning av del av Flaxenviks Bryggväg ska ärendet öras vidare
med berörda fastighetsägare och styrelsen.

l3.Förslag till kostnadsftirdelning vid byte av sidotrummor
Styrelsen ftireslår att vid byte av sidotrummor delas kostnaden upp mellan
berörd fastighetsägare och foreningen, fastighetsägaren står ör kostnad av
material och öreningen ftir planering och arbete med trumbytet. Det
poängteras även vikten av alt fastighetsägaren själv underhåller sin
trumma och rensar diken från löv, kvistar och skräp som kan ftirsvåra
dikesvatten att passera trumman.
Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens ftirslag.

l4.Styrelsens ftirslag till arbetsplan 2013

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens ftirslag.
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l5.Budget2013 samt ersättning till styrelse och revisorer

Gunnar Ekholm ftiredrog budget fttr 2013.

Stämman beslöt att godkåinna styrelsens forslag till budget. Ersättning till
styrelse och revisorer oörändrat70 000 kronor, en oftirändrad
utdebitering på 240 laonor per andel. Inbetalningskort skickas ut under
ftirsta veckan i juni med ftirfallodag I/7.

16.Val av styrelse, styrelseordftirande samt suppleanter fiir
verksamhetsåret 2013.
Stämman beslöt att välja styrelse enligt valberedningens forslag for
verksamhetsåret 2013:

Ordinarie ledarmöter

Anders Toller
Sture Björklund
Gunnar Ekholm
Peter Qvennerstedt
Björn Althdn
Suppleanter

Isabell Jakobsson

Monica Åhs
Linda Bj örnström Jarleby

Ann Kaufeldt
Tomas Hedman

Ordfiirande

Anders Toller

I T.Valberedningens fiirslag till revisorer och revisorsuppleanter

Isättravik
Flaxenvik
Flaxenvik
Flaxenvik
Ekhammar

Flaxenvik
Ekhammar

Flaxenvik
Isättravik
Ekhammar

Isättravik

I årkvar
I årkvar
Omval2 är

Nyval2 år

Fyllnadsval I är

Omval I år

Omval I år

Nyval 1 år

Nyval 1 år

Nyval år

Omval I år

Kjell Rosdn, revisor

Urban Ledin, revisor
Revisorsuppleanter

Kerstin Monthan

Annelie Lindström

Ekhammar

Ekhammar

Isättravik
Ekhammar

Omval 1 år

Omval I år

Omval 1 år

Omval 1 år
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18.Vat av Valberedning
Stämman beslöt enhälligt att ordforanden i respektive tomtägareflorening

utser representanter i valberedningen.

l9.Övriga frågor
Slitage ersättning l0 000 kronor (Styrelsen, Anders Toller) : Till följd av

\./ bristande möjlighet att kontrollera slitage på väg av tunga fordon vid

byggtrafik tas denna kostnad for fastighetsägare bort'

v Öppen fiber: Frågor gällande detta tas ej upp på årsmötet då

vägftlreningen ej är inblandat i ärendet.

Sommarvatten: Ärendet tas ej upp då vägforeningen inte har hand om

sommarvattnet.

stora stenar Flaxenviksvägen : styrelsen handlägger detta.

Sandlådor: Önskemål om fler sandlådor vid Gistviksvägen. Styrelsen

handlägger detta.

20.Bestämmande av tid och plats för protokolljusteringar samt

protokoltets tillgänglighet fiir medlemmarna 
.

/ 3 X.+f
Protokollet skall vara justerat senast denY jtni2013 och skall då finnas

på vägftireningens hemsida www.Flaxenvik.nu och på fysiskt papper hos

ordforande Anders Toller.

2l.Mötet avslutas

Mötesordftlrande Uno Jacobsson tackar de närvarande for ett trevligt möte

och förklarar mötet avslutat.
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