
Vik-Fruviks Vägförening

VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING
Föreningsstämma

Protokoll

Protokoll fört vid föreningsstämma för Vik-Fruviks Vägförening (717904-5492) den 28 april 2018 
kl 11.00-12.00 i Skolrestaurangen Vik/Grantomta.

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
Föreningstämman beslutar välja Torbjörn Andersson till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Föreningsstämman beslutar välja Eva Nordlander och Hanna Lindstedt till 
justerare tillika rösträknare.

§ 5 Fråga om kallelse 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 2017. 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 2017
Föredras resultat- och balansräkning för 2017. Föreningsstämman beslutar
fastställa resultat- och balansräkning 2017 samt att årets underskott kronor 155 516
överförs till eget kapital som därmed uppgår till kronor 300 983 vid verksamhets-
årets utgång.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsstämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.

§ 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Motion från Josefin Hamilton
Hamilton motionerar om att vägbelysningen mellan Berglindsväg och Fruviks-
vägen byts ut till ett alternativ med ett mjukare och gulare sken. Motionären
konstaterar att belysningen är skarp och störande.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att vägbelysningen skall bytas
ut till ett mildare/vänligare sken efter det klarlagts att den aktuella belysningen till-
hör vägföreningen samt att motionen därmed är besvarad.

Motion från Siv Lindman-Kull
Lindman-Kull motionerar om att väg mellan fastigheterna Värmdö Vik 45:1 och
48:1 skall finnas med i detaljplanen Näverängen NI, att vägen skall hållas öppen
för passage och att grindar inte får sättas upp. Motionären konstater att vägen 
inte finns med i plankarta till förslag till detaljplan för Näverängen N1.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att man delar motionärens 
uppfattning men att planens innehåll är under kommunens mandat samt att
motionen därmed är besvarad.

§ 12 Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 2018
Styrelsen föreslår att följande åtgärder skall utföras under verksamhetsåret 2018
- fortsätta moderniseringen av föreningens vägbelysning genom att för 2018 i budget
avsätta 100 tkr
- slutföra tidigare utredning om nya andelstal och utdebiteringsavgifter
- hos Värmdö kommun ansöka om att parkeringsförbud införs på Fruviksvägen 
utanför Haghultahuset
- iordningsställa Viks Backes vändplan
- utreda och införa avgift för slitage av föreningens vägnät i samband med transporter
vid till- och nybyggnationer inom området
- ta fram underlag för att upprätta en flerårig underhålls- och förnyelseplan som bl a 
är av betydelse för fondavsättningars storlek
- inventera vägnätets ålder och standard att användas som underlag för en ekonomisk
värdering.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.



§ 13 Ersättning till styrelsen och revisorer
Styrelsen föreslår att ersättning till styrelse och revisorer för 2018 skall uppgå
till 100 tkr exklusive arbetsgivaravgifter samt att styrelsen skall besluta om
fördelningen. Förslaget innbär oförändrad ersättning jämfört med 2017.

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Föredras styrelsens förslag till budget för 2018. Föreningsstämman beslutar
att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2018
att fastställa debiteringslängden med justering för genomförda rättelser.

§ 15 Beslut om utdebitering
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att fastställa utdebiteringen
för 2018 till 500 :- per andel. Sista inbetalningsdag skall vara den 30 juni 2018 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

Fyllnadsval 1 år ledamot Diana Zetterberg Rogers
Omval 2 år ledamot Torbjörn Berg
Omval 2 år ledamot Kent Eriksson

Nyval 1 år styrelseordförande Diana Zetterberg Rogers

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

Omval 1 år suppleant Hanna Lindstedt
Nyval 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 Sven Åke Karlsson
Omval 1 år revisorssuppleant Per Hallsten
Omval 1 år revisorssuppleant Anders Wetterholm



§ 19 Val av valberedning
Föreningsstämman beslutar välja valberedning enligt följande

Nyval 1 år ledamot Rikard Hänström
Nyval 1 år ledamot Julie Hansen

§ 20 Övriga frågor
Föreningsstämman aktualiserar följande frågor
- Sandsopningen ännu ej slutförd. Meddelar vägfogden att sopningen slutförs
under vecka 18.
- Trafikmiljön i korsningen mellan Näverängsvägen och Viks skola är inte
tillfredsställande
- Stolpe i korsningen Viks skolväg och Svarta Backen (vid granen) är nerkörd.
- Bristande sikt i korsningen Viks skolväg och Skärgårdsvägen.

§ 21 Tid och plats för justering av protokollet
Protokollet justeras den 3 maj 2018 kl 19.00 i föreningslokalen och hålls 
tillgängligt för medlemmarna på www.vik-fruvik.se och i föreningslokalen.

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

Underskrifter

Magnus Danielsson
ordförande

Torbjörn Andersson
sekreterare

Eva Nordlander Hanna Lindstedt
justerare justerare

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

