
Vik-Fruviks Vägförening

VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING
Föreningsstämma

Protokoll

Protokoll fört vid föreningsstämma för Vik-Fruviks Vägförening (717904-5492) den 27 april 2019
kl 10.00-11.30 i Hemmesta Högstadieskola.

Närvarande: Se bifogade närvarolista. Bilaga 1.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande
Förklaras föreningsstämman öppnad och hälsas alla välkomna.

§ 2 Val av mötesordförande
Föreningsstämman beslutar välja Magnus Danielsson till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Föreningsstämman beslutar välja Torbjörn Andersson till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Föreningsstämman beslutar välja Kerstin Granelund och Leif Larsson till 
justerare tillika rösträknare.

§ 5 Fråga om kallelse till dagens stämma skett enligt stadgarna
Föreningsstämman beslutar att kallelse till dagens stämma skett i enlighet
med stadgarna.

§ 6 Godkännande av dagordning
Föreningsstämman beslutar godkänna dagordningen.

§ 7 Verksamhetsberättelse
Föredras verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018. Föreningsstämman
beslutar godkänna verksamhetsberättelsen samt lägga den till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse
Föredras revisorernas berättelse. Föreningsstämman beslutar godkänna revisions-
berättelsen samt lägga den till handlingarna.



§ 9 Resultat och balansräkning 2018
Föredras resultat- och balansräkning för 2018. Föreningsstämman beslutar  att 
fastställa resultat- och balansräkning för 2018, att årets överskott kronor 240 377 
disponeras så att kronor 205 000 används för avsättning till fond för “Planerade 
vägförbättringar” under eget kapital, att resterande belopp kronor 35 377
balanseras i ny räkning samt att tidigare balanserat resultat under eget kapital om 
kronor 300 983 överförs till fond för “Uppgradering av vägbelysning” och till fond 
för “Näverängsvägens återställande efter framdragning av VA”.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsstämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 11 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
Styrelsens framställningar för verksamhetsåret 2019
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att det årligen skall avsättas en belopp motsvarande ett basbelopp till föreningens 
underhålls- och förnyelsefond
att samfällighetsavgiften faktureras två gånger per år. Halva avgiften faktureras
med förfallodag den 30 juni och halva avgiften med förfallodag 31 deccember. En
avgift om 50:- per påminnelse skall tas ut.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag med det tillägget att styrelsen
undersöker möjligheterna till digitaliserade fakturor.

Motion från Chris Nahlin och Linda Herbst
Motionärerna yrkar att det i kommande upphandling av snöröjning skall framgå
att plogvallar inte skall tillåtas vid tomt/uppfarter
att om konsekvensen av utökade kostnder i den nya upphandlingen resulterar i en 
högre kostnad för enskild medlem bör styrelelsen inte bara se till kostnad utan även 
väga in vilka besvär dessa plogvallar orsakar varje medlem i föreningen 
att därmed höja vägavgiften i föreningen om så krävs.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att motionen behöver utredas
och uppdrar till styrelsen att ur teknisk och ekonomisk synpunkt närmare utreda
saken till nästa stämma och då återkomma med förslag till beslut. Förenings-
stämman anser därmed motionen besvarad.

Motioner från Per Uggla
1.Värmdö kommun har utfärdat riktlinjer vid utarbetande av detaljplaner inne- 
bärande att kommunen skall överta huvudmannaskapet för enskilda vägar i 
centrumnära lägen och där kommunal anläggning finns längs vägen. Viks skolväg 
har särskilt utpekats i riktlinjerna. Uggla yrkar att styrelsen skall utreda 
konsekvenserna för föreningens medlemmar.

Styrelsens förslag till svar: Styrelsen har uppmärksammat Värmdö kommuns beslut 
och har en principiellt negativ inställning till de beslutade riktlinjerna. Styrelsen
menar att ett sådant övertagande får negativa konsekvenser för boende vad gäller 
ekonomi, teknik och områdets utformning. Frågan tillhör föreningens
ansvarsområde och styrelsen bevakar noga frågans utveckling och kommer att dels 



påverka politiker och tjänstepersoner och dels överväga att använda överklagnings-
instrumentet när frågan aktualiseras.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag och förklarar att motionen
därmed är besvarad.

2. Motionären anser att snöröjningen under den gångna såsongen inte fungerat till-
fredsställande och uppmanar styrelsen att vidta åtgärder för åstadkomma en till-
fredssställande vinterväghållning till kommande säsong.

Styrelsens förslag till svar: Styrelsen kommer att uppdatera en rutin för 
felanmälningar avseende bristande snöröjning. I övrigt kommer styrelsen att inför
upphandling av kommande säsongs vinterväghållning genomföra en översyn av 
vilka krav som skall ställas på entreprenören ur såväl teknisk som ekonomisk 
synpunkt. Styrelsen noterar samtidigt att föreningens medlemmar själva kan 
förbättra förutsättningarna för en god snöröjning genom att lämna fri väg för 
snöröjningsfordon genom att röja bort över vägbanan inväxande grenar och buskar 
samt att inte ställa upp fordon och annat hindrande längs med väg.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag och förklarar att motionen
därmed är besvarad.

§ 12 Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 2019
Styrelsen föreslår att följande åtgärder skall utföras eller påbörjas under verk-
samhetsåret 2019:
att slutföra tidigare beslutad utredning om nya andelstal och utdebiteringsavgifter
att iordningställa Vik Backes vändplan
att slutföra utredning och införa avgift för slitage av föreningens vägnät i samband 
med transporter vid till- och nybyggnationer inom området
att upprätta en flerårig underhålls- och förnyelseplan för vägnätet
att fortsätta moderniseringen av föreningens vägbelysning och med den prioritering
som framgår av styrelsens dokument “Prioriterade vägavsnitt för modernisering av 
vägbelysning i Vik-Fruvik”

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 13 Ersättning till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår att ersättning till styrelse och revisoer för 2019 skall uppgå till
100 tkr exklusive arbetsgivaravgifter samt att styrelsen skall beslut om fördelningen.
Förslaget innebär oförändrad ersättning jämfört med 2018.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Föredras styrelsens förslag till budget för 2019. Föreningsstämman beslutar 
att fastställa förslag till utgifts- och inkomststat för 2019
att fastställa debiteringslängden med justering för genomförda rättelser.



§ 15 Beslut om utdebitering
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att fastställa utdebiteringen 
för 2019 till 500:- per andel.

§ 16 Val av styrelse och styrelseordförande
Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag välja styrelseledamöter
och styrelseordförande enligt följande:

Omval 2 år ledamot Diana Zetterberg Rogers
Omval 2 år ledamot Henrik Johnson
Omval 2 år ledamot Torbjörn Andersson
Fyllnadsval 1 år ledamot Freddie Eriksson

Omval 1 år styrelseordförande Diana Zetterberg Rogers

§ 17 Val av styrelsesuppleanter
Omval 1 år suppleant Hanna Lindstedt
Omval 1 år suppleant Magnus Danielsson

§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Omval 2 år revisor Theresia Hänström
Omval 1 år revisorssuppleant Per Hallsten
Nyval 1 år revisorssuppleant Jan Bäckström

§ 19 Val av valberedning
Föreningsstämman beslutar välja valberedning enligt följande:

Omval 1 år ledamot Rikard Hänström
Omval 1 år ledamot Julie Hansen

§ 20 Övriga frågor
Informeras de närvarande om följande frågor:

1.Värmdö kommuns beslut om införande av riktlinjer vid utarbetande av detalj-
planer innebärande att kommunen skall överta huvudmannaskapet för enskilda
vägar i centrumnära lägen och där kommunal anläggning finns längs vägen.

2.Pågående detaljplanearbete för Näverängsområdet. 

3.En arbetsgrupp har bildats – utanför Vik-Fruviks Vägförenings ansvarsområde -
för bildande av en förening med mål att utreda, projektera och bygga en enskild
va-anläggning för boende i Näverängsområdet.

§ 21 Stämmans avslutande
Ordföranden tackar avgående styrelseledamoten Kent Eriksson som under ett flertal



år på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat som föreningens vägfogde. Samtidigt 
tackas de närvarande för visat intresse och förklaras föreningsstämman avslutad.

Underskrifter

Magnus Danielsson 
ordförande

Torbjörn Andersson
sekreterare

Kerstin Granelund Leif Larsson
justerare justerare


