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VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING  
Föreningsstämma 

Protokoll 
 
 

Protokoll fört vid föreningsstämma för Vik-Fruviks Vägförening den 20 april 2016 kl 20.00 – 21.30 
i Grantomta Restaurang. 
 
 
Närvarande: se bifogade närvarolista (bilaga 1). 
 
 
§ 1 Föreningsstämmans öppnande 
 Styrelsens ordförande Diana Zetterberg Rogers öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 Refererande till Värmdö kommuns, tidigare under kvällen, hållna information om pågående 
 detaljplanarbete kring Näverängsvägen uppmanar hon alla berörda och intresserade att noga 
 följa processen och under samrådsskedet lämna in sina eventuella synpunkter. 
 
 
§ 2  Val av mötesordförande 
 Föreningsstämman beslutar att välja Magnus Danielsson till mötesordförande. 
 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
 Föreningsstämman beslutar att välja Torbjörn Andersson till mötessekreterare. 
 
 
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare 
 Föreningsstämman beslutar att välja Diana Zetterberg Rogers och Per Hallsten 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 dagordningen 
 Föreningsstämman beslutar godkänna dagordningen. 
 
 
 



§ 7 Verksamhetsberättelse 
 Föredras verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015. Föreningsstämman beslutar 
 godkänna verksamhetsberättelsen samt lägga den till handlingarna. 
 
 
§ 8 Revisionsberättelse 
 Revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse utan anmärkningar vilken läses upp, 
 godkäns  och läggs till handlingarna. 
 
 
§ 9 Resultat- och balansräkning 
 Föredras resultat- och balansräkning för 2015. Föreningssstämman beslutar att fastställa  
 resultat- och balansräkning 2015 samt att årets överskott om 12 169:41 överförs i ny 
 räkning.  
 
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 Föreningssstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 
 
§ 11 Inkomna ärenden och motioner 
 Inga motioner har inkommit. 
 
 
§ 12 Styrelsens förslag till åtgärder 2016 
 Styrelsen har föreslagit att följande åtgärder ska utföras/påbörjas under verksamhetsåret 
 2016. 

Ta fram ett översiktligt underlag för förnyelse av vägbelysningen innehållande tekniska 
överväganden, tidsplaner och kostnadsberäkningar. 
Asfaltering av del av Fruviksvägen. 

 
 Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 
 
 
§ 13 Ersättningar till styrelse och revisorer  
 Styrelsen föreslår att ersättning till styrelsen och revisorer för 2016 skall uppgå till  
 100 000:- inklusive arbetsgivaravgifter och att styrelsen ska besluta om fördelningen. 
 Föreingsstämman beslutar enligt styrelsen förslag med tillägget att fördelningen av  
 ersättningen ska anges i verksamhetsberättelsen. 
 
 
§ 14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomsstat samt debiteringslängd 
 Föredras styrelsens förslag till budget för 2016. Föreningsstämman beslutar fastställa 
 styrelsens förslag till utgifts- och inkomsstat för 2016. 
 
 
§ 15 Beslut om utdebitering 
 Föreningsstämman beslutar fastställa utdebiteringen för 2016 till 400:- per andel. 
 Sista inbetalningsdag ska vara den 30 juni 2016 och att en avgift om 50:- per påminnelse ska 
 tas ut. 
 



 
 
 
§ 16 Val av styrelse och styrelseordförande  
 Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag välja styrelseledamöter och 
 styrelseordförande enligt följande: 
 Fyllnadsval 1 år ledamot   Magnus Danielsson 
 Omval  2 år ledamot   Torbjörn Berg 
 Omval  2 år ledamot   Kent Eriksson 
 
 Nyval   1 år styrelseordförande Magnus Danielsson 
 
 
§ 17 Val av styrelsesuppleanter 
 Föreningsstämman beslutar enligt valberedningens förslag välja styrelsesuppleanter 
 enligt följande: 
 Omval  1 år suppleant   Per Hallsten 
 Nyval  1 år suppleant   Diana Zetterberg Rogers 
 
 
§ 18 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 Föreningsstämman beslutar välja revisor och revisorssuppleanter enligt följande: 
 Nyval  2 år revisor    Henrik Jonsson 
 Nyval  1 år revisorssuppleant  Sven Åke Karlsson 
 Nyval   1 år revisorssuppleant  Roger Engström 
 
 
§ 19 Val av valberedning  
 Föreningsstämman beslutar att välja valberedning enligt följande: 
 Nyval  1 år ledamot   Lotta Danielsson  
 Nyval   1 år ledamot   Alexander Marklund 
 
 
§ 20 Övriga frågor 
 Föreningsstämman aktualiserar följande frågor 

Besökare till det sk “Haghultahuset” parkerar ofta längs med Fruviksvägen innebärande 
trafiksäkerhetsproblem. Styrelsen har tillskrivit fastighetsägaren och uppmärksammat 
problemet. 
Biltrafikanter håller inte den stipulerad hastigheten om 30 km/h i kurvan vid korsningen 
Haghultavägen och Fruviks Gårdsväg. 
Målning av övergångsställen är eftersatt. 
Efterlyses att en flerårig underhållsplan underställs föreningsstämman för prövning. 
Diana Zetterberg redogör för vägföreningens ansvar och skyldigheter. 
Vid föreningsstämman bör en karta över föreningens vägnät finnas uppsatt. 
Det är vägföreningen som äger, vid behov byter ut och fyller på utplacerade sandlådor. 

 
 
§ 21 Tid och plats för justering av protokollet 
 Protokollet justerars den 24 april 2016 i föreningslokalen och hålls tillgängligt för 
 medlemmarna på www.vik-fruvik.se senast den 26 april 2016. 
 



 
§ 22 Stämmans avslutande 
 Ordföranden tackar avgående styrelseordförande Diana Zetterberg Rogers för hennes  
 fleråriga, engagerade, kunniga och framåtsyftande arbete i styrelsen. De närvarande tackas 
 för visat intresse  och förklaras föreningsstämman avslutad. 
 
 
Underskrifter 
 
 
Magnus Danielsson 
ordförande 
 
 
Torbjörn Andersson 
sekreterare 
 
 
Diana Zetterberg Rogers   Per Hallsten 
justerare     justerare 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


