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Föreningsstämma

Protokoll

Protokoll fört vid föreningsstämma för Vik-Fruviks Vägförening den 27 april 2017 kl 19.00-20.30
i Grantomta kök och matsal.

Närvarande: se bifogade närvarolista (bil 1).

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

§ 2 Val av mötesordförande
Föreningsstämman beslutar att välja Diana Zetterberg Rogers till mötesordförande.

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

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Föreningsstämman beslutar välja Per Hallsten och Eva Nordlander till 
justerare tillika rösträknare.

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

§ 6 Godkännande av dagordning
Föreningsstämman beslutar godkänna dagordningen.

§ 7 Verksamhetsberättelse
Föredras verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016. Föreningsstämman 
beslutar godkänna verksamhetsberättelsen samt lägga den till handlingarna.



§ 8 Revisionsberättelse
Revisorerna har utan anmärkning avgivit revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen läses upp, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9 Resultat- och balansräkning
Föredras resultat- och balansräkning för 2016. Föreningsstämman beslutar att 
fastställa resultat- och balansräkning 2016 samt att årets överskott om 
20 060:87 överförs i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsstämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

§ 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
a) Noterads att inga motioner inkommit

b) Styrelsen har konstaterat att vägbelysningen har varierande standard och kvalitet.
Styrelsen har låtit inspektera samtliga ljuspunkters kvalitet och funktion varvid kan 
konstateras att en omfattande modernisering måste genomföras.
I enlighet med styrelsens förslag beslutar föreningsstämman uppdra till styrelsen 
att påbörja en flerårig modernisering av föreningens vägbelysning genom att årligen
och områdesvis byta ut ca 25 ljuspunkter
att prioritera vilken ordning uppgraderingen skall ske
att för 2017 avsätta 200 tkr för ändamålet
att finansiering sker genom ianspråktagande av reservfond och tidigare års överskott
att årligen återkomma till föreningssätmmna med förslag till finansiering av den 
fortsatta moderniseringen

   c) Styrelsen har konstaterat att det idag saknas formellt stöd för styrelsen att 
besluta om uttag av relevanta slitageavgifter och andra avgifter
I enlighet med styrelsens förslag beslutar föreningsstämman uppdra till styrelsen
att utreda nya andelstal och utdebiteringsavgifter.

§ 12 Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret
Styrelsen föreslår att följande åtgärder skall utföras under verksamhetsåret 2017

•- påbörja moderniseringen av vägbelysningen
•- utreda nya andelstal och utdebiteringsavgifter
•- asfaltering av  del av Fruviksvägen och Viks skolväg
•- efter genomförd asfaltering skall målning av markeringar ske
•- vägmärken skall tvättas och vid behov bytas ut
•- vägsyn skall genomföras för att användas som underlag för beslut om löpande
•   vägunderhåll

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag



§ 13 Ersättningar till styrelsen och revisorer
Styrelsen föreslår oförändrad ersättning till styrelse och revisorer  2017 sam att
att styrelsen skall besluta om fördelningen.

 Diana Zetterberg Rogers föreslår att ersättningn till styrelse och 
revisorer för 2017 skall uppgå till 100 tkr exklusivet arbetsgivaravgifter samt att 
styrelsen skall besluta om fördelningen.

Efter ställd proposition beslutar föreningsstämman enligt   Diana 
Zetterberg Rogers förslag.

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomsstat samt debiteringslängd
Föredras styrelsens förslag till budget för 2017. Föreningsstämman beslutar
att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomsstat för 2017 efter justering
av budget för ersättning till styrelse och revisorer 
att fastställa debiteringslängden med justering för genomförda rättelser

§ 15 Beslut om utdebitering
Föreningssstämman beslutar fastställa utdebiteringen för 2017 till 400:- per andel.
Sista inbetalningsdag skall vara den 30 juni 2017 och att en avgift om 50:- per 
påminnelse skall tas ut.

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

Omval 2 år ledamot Magnus Danielsson
Nyval 2 år ledamot Henrik Jonsson
Omval 2 år ledamot Torbjörn Andersson

Omval 1 år styrelseordförande Magnus Danielsson 

§ 17 Val av styrelsesuppleanter
Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag välja styrelsesuppleanter
enligt följande:

Nyval 1 år suppleant Hanna Lindstedt
Omval 1 år suppleant Diana Zetterberg Rogers

§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag välja revisorer och 
revisorssupplenater enligt följande:

Omval 2 år revisor Theresia Henström
Fyllnadsval 1 år revisor Sven Åke Karlsson
Nyval 1 år revisorssuppleant  Per Hallsten



Nyval 1 år revisorssuppleant Anders Wetterholm

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

Omval 1 år ledamot Lotta Danielsson

§ 20 Övriga frågor
Föreningsstämman aktualiserar följande frågor
•Besökare till det sk Haghultahuset parkerar ofta längs med Fruviksvägen  
Detta leder till trafiksäkerhetsproblem. Styrelssen har tillskrivit fastighetsägaren
kring problemet. Gemensam uppvaktning med samfällighetsförening
inom Haghultaområdet kan vara aktuell.
•PEAB har kontaktat föreningen för att erhålla föreningens positiva inställning 
till ökat antal byggrätter 
•Besökare till Sjöliden tenderar att bortse från aktuella fartbegräninsningar 
innebärande trafiksäkerhetsproblem
•Asfaltering av del av Fruviksvägen kommer att ske under 1:a halvåret 2017
samtidigt som asfaltering av del av Viks skolväg kommer att ske. Målning av 
aktuella markeringar och översyn av skyltar kommer också att göras.

§ 21 Tid och plats för justering av protokollet
Protokollet justeras den 5 maj 2017  I föreningslokalen och hålls tillgängligt för
medelmmarna på www.vik-fruvik.se senast den 8 maj 2017.

§ 22 Stämmans avslutande
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar förenings-
stämman avslutad.

Underskrifter

Diana Zetterberg Rogers
ordförande

Torbjörn Andersson
sekreterare

Per Hallsten Eva Nordlander
justerare justerare


