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Protokoll fört vid föreningstämma för Vik-Fruviks Vägförening (717904-5492) den 17 juni 2021. 

 

 

Plats:   Sjöliden, Värmdö samt via videokonferens. 

 

 

Närvarande:  Se bifogade närvarolistor bil 1 och 2. 

 

 

§ 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 Fritz Mannich och 

   Lennart Hansen till justerare tillika rösträknare. 

 

 

 

§ 5   Fråga om kallelse till dagens stämma skett enligt    

   stadgarna 

   Noteras till protokollet att ordinarie föreningsstämma ska 

   hållas före utgången av april månad. Med hänvisning till 

   gällande restriktioner på grund av rådande pandemi har    

   styrelsen bedömt att föreningsstämman inte kunnat     

   genomföras på ett säkert sätt inom i stadgarna föreskriven 

   tid. Därför har styrelsen kallat till föreningsstämma på 

   tid då det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert 

   sätt. För att ytterligare möjliggöra för medlem att delta 

   i stämman, utan att fysiskt närvara, har medlem bjudits 

   in att delta via videokonferens. 

 



   Trots att kallelse till föreningsstämman inte skett 

   inom tid som stadgarna  anger beslutar föreningsstämman 

   godkänna styrelsens kallelse. 

 

 

§ 6   Godkännande av dagordning 

   Föreningsstämman beslutar godkänna dagordningen 

   med tillägg för följande övriga frågor under punkt 20: 

   20:1 Fråga om ”belysning under den mörka årstiden på    

   gångvägar skall hållas tänd”. 20:2 P-förbud inom 

   Fruvik/Haghultaområdet. 20:3 Trasigt avbärarräcke 

   vid Fruviksvägen. 20:4 ”Smitvägen” Skärgårdsvägen 

   Fruviksvägen. 

 

 

§ 7   Verksamhetsberättelse 

   Föredras verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

   Efter ajournering beslutar föreningsstämman godkänna 

   verksamhetsberättelsen med den förändringen att 

   meningen ”Beslutet har föregåtts av samråd med     

   samfällighetsförening i Fruvik/Haghulta området” under 

   rubrik ”Vägar” stryks. 

 

 

§ 8   Revisorernas berättelse 

   Föredras revisorernas berättelse. Föreningsstämman 

   beslutar godkänna revisionsberättelsen samt lägga den till 

   handlingarna. 

 

 

§ 9   Resultat- och balansräkning för 2020. 

   Föredras resultat- och balansräkning för 2020. 

 

   Föreningsstämman beslutar 

   att fastställa resultat- och balansräkning för 2020 

   att årets överskott , kronor 346 934 disponeras så 

    att kronor 130 000 avsätts till fond för ”Planerade 

    vägförbättringar” 

    att kronor 130 000 avsätts till fond för     

    ”Uppgradering abv vägbelysning” 

    att kronor 47 300 avsätts till fond för ”Underhålls 

    och förnyelsefond” 

   att resterande belopp kronor 39 634 balanseras i ny 

   räkning. 

 

 

§ 10   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen    

   Föreningsstämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

   för verksamhetsåret 2020. 

 

 

 



§ 11   Framställning från styrelsen och motioner från     

   medlemmar 

   Styrelsens framställningar för verksamhetsåret 2021 

   Styrelsen föresår föreningsstämman besluta 

   att det årligen ska avsättas ett belopp motsvarande ett 

   basbelopp till föreningens Underhålls- och förnyelse- 

   fond 

   att uppdra till styrelsen att noga bevaka konsekvenserna 

   av va-utbyggnaden i Näverängsområdet vad avser vägar,    

   belsyning och fiber. 

 

   Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens 

   förslag. 

    

   Motion från Siv Lindman Kull  

   Motionären menar att fastighetsägare ofta inte bryr sig om  vad som  gäller för 

   växtlighet, häckar och staket vid utfarter och vägkorsningar och föreslår att en 

   särskild   inspektion  införs där enskilda fastighetsägare informeras om vad 

   som gäller och att påtalade brister följs upp 

 

   Styrelsens förslag till beslut 

   Styrelsens instämmer i motionärens synpunkter och har 

   därför i samband med årliga vägsyner även inspekterat    

                        störande och skymmande växtlighet. Fastigheter med    

                        störande och skymmande växtligher och staket har fått en          

   skriftlig dokumentation om vad som behöver göras. 

   Denna inspektion kommer att genomföras regelbundet så    

   länge behov finns. 

 

   Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag och 

   förklarar motionen besvarad. 

 

   Motioner från Sara och Robert Persson 

   Motion A 

   Bilister från Hemmesta hållet genar ner till      

   Fruvik/Haghulta via Fruviksvägen – ofta i hög fart. 

   Motionärerna föreslår att någon form av ”trafikhinder” 

   sätts upp. 

 

   Styrelsens förslag till beslut 

   Styrelsen instämmer i motionärernas synpunkter och 

   föreslår stämman uppdra till styrelsen att utreda och 

   genomföra konkreta åtgärder för att förhindra beskriven 

   trafik. 

 

   Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens 

   förslag. 

 

   Motion B 

   Motionärerna menar att slänten mellan Skärgårdsvägen 

   och Fruviksvägen i höjd med Fruviks busshållsplats städas 

   och görs i ordning  med t ex  buskar. 



   Styrelsens förslag till beslut 

   Vägföreningen ansvarar – enlig gällande lantmäteriför- 

   rättning – för områdets vägar och för vägbelsyning.    

   Föreningen har därmed inget ansvar för grönområdena 

   och kan därför av fomella skäl inte genomföra 

   motionärernas önskemål. Styrelsen rekommenderar    

   motionärerna att kontakta Värmdö kommun och/eller    

   Fruvik/Haghulta samfällighetsförening. 

 

   Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens 

   förslag med den förändringen att sista meningen i 

   styrelsens förslag stryks och att motionen därmed är 

   besvarad. 

 

 

§ 12   Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller     

   påbörjas under arbetsåret 2021 

   Styrelsen föreslår att följande åtgärder skall utföras eller 

   påbörjas under verksamhetsåret 2021 

   att fortsätta genomförandet av planerat underhåll av 

   föreningens vägbelysning och med den prioritering som 

   framgår av föreningens dokument ”Prioriterade vägavsnitt  för   

   modernisering av vägbelsyning i Vik-Fruvik” 

   att fortsätta genomförandet av planerat underhåll i     

   enlighet med förenings dokument ”Underhålls- och 

   förnyelseplan för Vik-Fruviks vägförenings vägar” 

   att årligen genomföra en gemensam dag för röjning av sly  och buskar längs 

   vägnätet och där arbetet organiseras  områdesvis och där boende i området 

   ansvarar för röjningen. Föreningen ansvarar för bortforsling av röjt 

   material. (Kan genomföras först när Corona restriktionerna lättas upp). 

   att uppdra till styrelsen att yttra sig över Värmdö     

   kommuns förslag till Översiktsplan 

   att påbörja insamlandet av aktuella e-postadresser till 

   föreningens medlemsfastigheter. 

 

   Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens 

   förslag dock med det tillägget att dag för röjning av sly 

   och buskar samordnas med Fruvik/Haghulta samfällig- 

   hetsförenings städdagar. 

 

 

§ 13   Ersättning till styrelse och revisorer 

   Styrelsen föreslår att ersättning till styrelse och revisorer 

   för 2021 skall uppgå till 100 tkr exklusive arbets- 

   givaravgifter samt att styrelsen skall besluta om för- 

   delningen Förslaget innebär oförändrad ersättning 

   jämfört med 2020. 

 

   Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag 

   med tillägget att Valberedningen fortsättningsvis skall 

   föreslå ersättning till styrelse och revisorer. 

 



 

§ 14   Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt 

   debiteringslängd 

   Föredras styrelsens förslag till budget för år 2021. 

   Föreningsstämman beslutar 

   att fastställa förslag till utgifts- och inkomststat för 2021 

   att fastställa debiteringslängden 

 

 

§ 15   Beslut om utdebitering 

   Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att 

   fastställa utdebiteringen för 2021 till 500:- per andel. 

 

 

§ 16   Val av styrelse och styrelseordförande 

   Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens för- 

   slag 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 

 

   Omval 1 år ordförande Diana Zetterberg Rogers 

 

§ 17   Val av styrelsesuppleanter 

   Färeningsstämman beslutar enligt valberedningens 

   förslag välja styrelsesuppleanter enligt följande: 

 

   Omval 1 år suppleant  Hanna Lindstedt 

   Omval 1 år suppleant  Magnus Danielsson 

 

 

§ 18   Val av revisorer och revisorssuppleanter 

   Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens 

   förslag välja revisorer och revisorssuppleanter enligt 

   följande: 

 

   Omval 2 år revisor ordinarie  Theresia Hänström 

   Nyval 1 år revisorssuppleant  Viktoria Sterner 

   Omval 1 år revisorssuppleant  Jan Bäckström 

 

 

§ 19   Val av valberedning 

   Föreningsstämman beslutar välja valberedningen   

   enligt följande: 

 

   Omval 1 år ledamot  Rikard Hänström 

   Omval 1 år ledamot  Julie Hansen 

 

 

 



§ 20   Övriga frågor 

   Under § 6 ovan anmäldes följande övriga frågor 

    

    20:1 Fråga om ”belsyning under den mörka årstiden på 

   gångvägar skall hålls tänd”. 

   20:2 P-förbud inom Fruvik/Haghultaområdet 

   20:3 Trasigt avbärarräcke vid Fruviksvägen 

   20:4 ”Smitvägen” Skärgårdsvägen – Fruviksvägen. 

 

   Frågorna diskuterades ingående varvid styrelsen tar 

   till sig redovisade synpunkter och uppfattningar och    

   kommer att fatta beslut med dessa som underlag. 

 

§ 21   Justering 

   Justering sker den 29 juni 2021 kl 18.00 i förenings- 

   lokalen. Protokollet läggs ut på föreningens hemsida 

   www.vik-fruvik.se. I övrigt finns stämmoprotokoll 
   tillgängliga i föreningslokalen. 

 

 

§ 22   Avslutning 

   De närvarande tackas för visat intresse och förklaras 

   föreningsstämman avslutad. 

 

 

   Underskrifter 

 

 

   Magnus Danielsson 

   ordförande 

 

 

   Torbjörn Andersson 

   sekreterare 

 

 

 

   Fritz Mannich   Lennart Hansen 

   justerare   justerare 

 

 

 

    

 

 

    

  

http://www.vik-fruvik.se/

