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Protokoll 
 

 

Protokoll fört vid föreningsstämma för Vik-Fruviks Vägförening den 9 april 2014 kl 19.00 – 20.45 

i Grantomta Restaurang. 

Närvarande: se bifogade närvarolista. 

 

 

§ 1  Föreningsstämmans öppnande. 

 Diana Zetterberg Rogers öppnar mötet och hälsade samtliga välkomna. Samtidigt 

 meddelas att debiteringslängden finns framlagd. 

 

 

§ 2 Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp 

 Michael Karlsson, Värmdö kommun informerar om förutsättningarna för anslutning 

 till kommunalt vatten och avlopp för fastigheter utanför detaljplanelagt område. 

 

 

§ 3 Val av mötesordförande 

 Föreningsstämman beslutar att välja Diana Zetterberg Rogers till mötesordförande. 

 

 

§ 4 Val av mötessekreterare 

 Föreningsstämman beslutar att välja Torbjörn Andersson till sekreterare. 

 

 

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare 

 Föreningsstämman beslutar att välja Julie Hansen och Eva Nordlander till justerare tillika 

 rösträknare. 

 

 

§ 6 Fråga om kallelse till föreningsstämman 

 Föreningsstämman beslutar att kallelse till dagens stämma skett enligt stadgarna. 

 

 

§ 7 Dagordning 

 Föreningsstämman beslutar godkänna dagordningen. 

 

 

§ 8 Verksamhetsberättelse 

 Föredrogs verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Föreningsstämman beslutar 



 godkänna verksamhetsberättelsen samt lades den till handlingarna. 

 

 

§ 9 Revisionsberättelse 

 Föredras revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Föreningsstämman beslutar 

 att godkänna revisionsberättelsen samt lades den till handlingarna. 

 

 

§ 10 Resultat- och balansräkning 

 Föredras resultat- och balansräkning för 2013. Föreningsstämman beslutar att fastställa 

 resultat- och balansräkning 2013 samt att årets överskott om 39 065:72 överförs i ny 

 räkning. 

 

 

§ 11 Ansvarsfrihet 

 Föreningsstämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

 

§ 12 Inkomna ärenden och motioner 

 Noterades till protokollet att inga ärenden eller motioner har inkommit. 

 

 

§ 13 Styrelsens förslag till åtgärder 2014 

 Styrelsen har föreslagit att följande åtgärder ska utföras/påbörjas under verksam- 

 hetsåret 2014. 

• Påbörja uppgradering av vägbelysningen. Projektet beräknas ta minst 3 år. 

• Utarbeta hållbara och långsiktiga regler och ersättningsnivåer för anslutning 

             av nybildade fastigheter till vägföreningen. 

• Bevaka, planera och genomföra nödvändig upprustning och anpassning av vägnätet 

med anledning av att fastigheter utanför detaljplanelagt område ansluts till 

kommunalt vatten och avlopp. 

 Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

§ 14 Arvoden och ersättningar 

 Föreningsstämman beslutar att anslå oförändrade 30 000:- till arvoden och ersättningar för 

 2014 att fördelas av styrelsen. 

 

 

§ 15 Budget 2014 

 Föredras styrelsens förslag till budget. Föreningsstämman beslutar fastställa styrelsens 

 förslag till utgifts- och inkomsstat för 2014. 

 

 

§ 16 Utdebitering 

 Föreningsstämman beslutar fastställa att utdebiteringen för 2014 ska vara 300:- per andel. 

 Vidare beslutar föreningsstämman att sista inbetalningsdag ska vara den 30 juni 2014 och 

 att en avgift om 50:- per påminnelse ska tas ut. 

 

 

§ 17 Val av styrelse och styrelseordförande 

 Föreningsstämman beslutar enligt valberdningens förslag välja styrelseledamöter och 



 styrelseordförande enligt följande: 

 Fyllnadsval  1 år ledamot   Diana Zetterberg Rogers 

 Nyval          2 år ledamot   Tina Ahlin 

 Omval         2 år ledamot   Kent Eriksson 

  

 Nyval  1 år styrelseordförande Diana Zetterberg Rogers 

 

 

§ 18 Val av styrelsesuppleanter 

 Föreningstämman beslutar enligt valberedningens förslag välja styrelsesuppleanter 

 enligt följande: 

 Nyval  1 år suppleant   Magnus Danielsson 

 Omval  1 år suppleant   Per Hallsten 

 

 

§ 19 Val av revisiorer och revisorssuppleanter 

 Föreningsstämman beslutar välja revisorer och revisorssuppleanter enligt följande: 

 Fyllnadsval 1 år revisor   Theresia Henström 

 Omval  2 år revisor    Marianne Andersson 

 Nyval  1 år revisorssuppleant  Lennart Hansson 

 Nyval  1 år revisorssuppleant  Hege Simonsson 

 

 

§ 20 Val av valberedning 

 Föreningsstämman beslutar av välja valberedning enligt följande: 

 Omval  1 år ledamot    Jenny Danielsson 

 

 

§ 21 Uppdrag från föregående årsmöte 

 Vid föregående föreningsstämma beslutades ändra stadgarnas 13 § 1:a stycke till “Kallelse 

 till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske skriftligen genom  försändelse per post, 

 genom anslag på vägföreningens hemsida eller genom utskick till fastighetsägares e-post 

 adress.” 

 Noteras att styrelsen inte administrerat beslutat stadgeändring utan kommer detta att 

 verkställas av den nyvalda styrelsen. 

 

 

§ 22 Övriga frågor 

 Föreningsstämman aktualiserar följande frågor: 

• Skyltningen av övergångsstället vid trafikljuset, Viks skola bör ses över. 

• Korsningen Näverängsvägen och Viks skolväg (mot Grantomta) är trafikfarlig. 

• GC-väg längs Näverängsvägen bör anläggas. 

• Soptunnornas vid Viks skola är placerade på ett trafikfarligt sätt.   

 Föreningsstämman beslutar uppdra till styrelsen att se över och söka lösa frågorna. 

 

 

§ 23 Tid och plats för justering av protokollet 

 Föreningsstämmans protokoll justeras den 12 april 2014 kl 13.00, Viks skolväg 2. 

 Protokkollet hålls tillgängligt för medlemmarna på föreningens hemsida 

 www.vik-fruvik.se 

 

 

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


 

§ 24 Avslutning 

 Diana Zetterberg Rogers tackar de närvarande för visat engagemang och förklarar 

 föreningsstämman avslutad. 

 

 

 Underskrifter: 

 

 

 Diana Zetterberg Rogers    Torbjörn Andersson 

 ordförande      sekreterare 

 

 

 Julie Hansen      Eva Nordlander 

 justerare      justerare 

 

 

 

  

 

  

 

     

 

 

   

 

 

 


