
Protokoll

Flaxenviks Vägförening

Föreningsstämma Skärgårdsstadskolan 31 maj 2012

1. Årsmötets öppnande

Styrelsens ordftirande Sture Björklund ftirklarade stämman öppnad och hälsade de
närvarande välkomna.

2. Yal av ordförande för mötet

Till ordft)rande i stiimman valdes Uno Jacobsson.

3. Val av sekreterare fiir mötet

Till sekreterare ftir stiimman valdes Lars Bäckstnim.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmiin och röstriiknare valdes Eva Ekqvist och Ulla Hermansson.

5. Upprättande av röstlängd

Röstlåingden noterades till 44 fastigheter, närvarande medlemmar och fullmakter.

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Stämman fastslog att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av fiiredragningslista, inklusive anmälan av
övriga frågor

Styrelsen anmälde som övriga frågor "Hastighetsplan" och " Inköpspris for väg".
Stämmodeltagare anmälde "Björkar'', "Ek" och "Klippning av väg" som övriga frågor.
Stämman fastslog den uts?inda floredragningslistan med tillägg av ovan nämnda 5
övriga frågor.
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8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2011, inkl
disposition av årets resultat

Stämman godkåinde verksamhetsberättelsen med resultat- och balansr?ikning samt
vinstdisposition och lade dessa till handlingarna.

9. Revisorernas beräffelse för verksamhetsåret 2A11

Kjell Rosdn ftiredrog revisoremas berättelse ftir verksamhetsåret 2011 i vilken de

tillstyrker godkiinnande av den ekonomiska redovisningen och beviljande av
ansvarsfrihet fiir styrelsens ledamöter lor räkenskapsaret z}n.
Stämman godkiinde revisorernas berättelse och lade den till handlingama.

1,0. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
beträffande ftirvaltningen 20 I I

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir ftirvaltningen 2011.

Inkomna motioner

Motion 1, inlämnad av Lena och Mats Jemtner: Förbättring av väglvägbeläggning på
Handelsbodsvägen.
Stiimman beslöt efter röstriikning (19 ftir och 14 emot) i enlighet med styrelsens
ftirslag: Upprustning av Handelsbodsvägen med beläggning av Yl.

Motion 2, inlåimnad av Gun Karlsson: Skrivelse angående oegentligheter som hon
påstfu ftirekommer i styrelsen.
Stiimman beslöt läggamotionen till handlingarna utan åtgrird.

Motion 3, inlämnad av Gun Karlsson: Skrivelse angående utredniny'revision ftir
påstådd ftirskingring av vägavgifter på 1990-talet.
Stiimman beslöt attlägga motionen till handlingarna utan åtg?ird.

12. Styrelsens fiirslag till arbetsplan ftir 2012

Styrelsens ordftirande Sture Björklund ftiredrog ftirslag till arbetsplan ftir vägunderhåll
och Tomas Hedman ftiredrog ftirslag till arbetsplan ftir grönområden med
fttrtydligande av att man ska anmäla till sfyrelsen behov av borttagning av sly och
eventuella träd.

Sttimman beslöt att godkiinna styrelsens ftirslag till arbetsplan2012 med ftiljande
tilläggiftirtydliganden av st1'relsens plan:

r Trumma och diken vid Gistviksvägen och vid Handelsbodsviigen åtgtirdas
o Slåtter av vägrenar skall ske efter midsommar
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. Hål i vägen och nivåskillnader vid korsningen Margretelundsvägen -
Flaxenviksvägen åtgärdas

o Dike/trumma vid Flaxenviksvägen nr 5 åtgärdas

13. Budget zAn samt ersättning till styrelse och revisorer

Gunnar Ekholm ftiredrog budgeten for 2A12.

Stiimman beslöt att godkänna styrelsens ftirslag till budget och en utdebiteringpä24A
kronor per andel.
Inbetalningskort ftir vägavgift skickas ut 15/6 med ftirfallodag3ll7.

14. Val av styrelseo styrelseordfiirande samt suppleanter fiir
verksamhetsåret 2012

Stiimman beslöt attvälja styrelse enligt valberedningens forslag ftir verksamhetsåret
2012:

Ordinarie ledamöter

Gunnar Ekholm, Flaxenvik, 1 år kvar
Tomas Hedman, Ekh. Samfrillighet, 1 år kvar
Sture Björklund, Flaxenvik, omval2 år
Anders Toller, Isättravik, omval 2 är
Patrik Jonsson, Isättravik, nyval2 är

Suppleanter (mandattid I år)

Simon Karlsson, Isättravik, omval
Lars Helin, Ekh.fast.äg.{tirening, omval
Monica Åhs, Ekh. Samf;illighet, nyval
Isabell Jakobsson, Flaxenvik, nyval
Peter Qvennestedt, Flaxenvik,nyval

Ordftirande (mandattid I år)

Anders Toller
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1,5. Val av revisorer, revisorsuppleanter för verksamhetsåret
2012

Stämman beslöt enligt valberedningens fiirslag:

Kjell Rosön, revisor, omval
Urban Ledin, revisor, omval
Kerstin Monthan, revisorsuppleant, omval
Annelie Lindström, revisorsuppleant, omval

Val av valberedning för verksamhetsåretz0lz

Stiimman beslöt att ordftiranden i respektive tomtägarfiirening utser representant i
valberedningen.

Övriga frågor

Hastighetsplan (styrelsen/Anders Toller): Kommunen arbetar med en hastighetsplan
fi)r vägnätet i kommunen. Styrelsen har tolkat kommunens arbetsutkast sålunda:
Margretelundvägen: 60 km/tim
Flaxenviksvägen bägge infarter: 40 km/tim
Flaxenviksvägen "centrum": 30 kmitim
Ovriga vägat i vägftir. område: 30 km/tim

Niir kommunen fattat beslut i frågan skall styrelsen ansöka om
hastighetsbegriinsningar inom ftireningens område.

Inköpspris fiir väg (styrelsen/Anders Toller): Styrelsen arbetar med att fastställa
priset for anslutning till vägnätet niir nya fastigheter bildas eller nåir ny väg tas in i
ftireningens våignät. St1'relsen undersöker om "ftirenklad ftinättning" till lägre pris kan
ske i dessa fall.
En ny fastighet har bildats vid Isäthaviksvägens delning. I ftirrättningen har
ersättningen till vägftireningen prissatts till 16000 kronor.

Björkar: Ett antal björkar har f;illts av nåirliggande fastighetsägare som låimnat träden
kvar mellan ån och Isättraviksvägen . Styrelsen handlägger detta.

Sk I kurvan vid badviken i Flaxenvik står en stor ek som iir statt i lorfall och utgör en
risk vid passage. Styrelsen handlägger detta.

Klippning av gräs: Grässlåtter utanftir Gistviksvägen72 utfiirs inte. Även
snöplogning iir bristftillig dåir. Styrelsen tar upp detta med entreprenören.
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18. Bestämmande av tid och plats ltir protokollsjustering
samt protokollets tillgängtighet fiir medlemmarna

Protokollet skall vara justerat senast den 14 juni20l2 och skall då finnas på Vägftire-
ningens hemsida E$11=_flgsr111_t&.-t.u och ffsiskt på papper hos ordftjrande Anders
Toller.

19, Mötet aYslutas

Mötesordfiirande Uno Jacobsson tackade de närvarande fiir ett snabbt och trevligt
möte och ftirklarade mötet avslutat.

Vid lrotokollef
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Uno Jaco

Mötesordftirande

Ulla Hermansson
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