Vik-Fruviks Vägförening

VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING
Föreningsstämma
Protokoll
Protokoll fört vid föreningsstämma för Vik-Fruviks Vägförening (717904-5492) den 28 mars 2020
kl 10.00-11.00 i Värmdö församlings församlingsgård Sjöliden.
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
Föreningsstämman beslutar välja Torbjörn Andersson till mötessekreterare.

§4

Val av justerare tillika rösträknare
Föreningsstämman beslutar välja Lennart Hansen och Richard Hänström till
justerare tillika rösträknare.

§5

Fråga om kallelse till dagens stämma 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 2020.
Under rubrik “Överklaganden” redovisas att styrelsen överklagat Lantmäteriets
beslut att genom fastighetsreglering överföra mark från en fastighet till en annan i
syfte att tillskapa ytterligare en tomt utöver de tre som avses tillåtas i detaljpan för
Värmdövik 51:3. Styrelsen har överklagat beslutet då det innebär fler bostäder än vad
planen medger och vad vägarna i Torshäll och Näverängen kan hantera.
Alexander Egebrant ifrågasätter huruvida föreningens stadgar ger styrelsen rätt att
överklaga Lantmäteriets och Värmdö kommuns fattade beslut och med risk – i det

fall att föreningens överklagande inte vinner bifall – att åsamka föreningen avsevärda
utgifter för täckande av fastighetsägarens kostnader.
Styrelsens ordförande Diana Zetterberg Rogers redovisar bakgrunden till styrelsens
överklagande. Vägföreningens uppgift enligt stadgarna är att förvalta vägnätet inom
förrättat område. I det ansvaret ingår bl a att bevaka att vägnätet kan hantera
nuvarande och tillkommande trafik på ett säkert sätt. Redovisas också att ärendet
drivs inom ramen för Förvaltningslagen innebärande att vägföreningen inte kan
bli skadeståndsskyldigt.
Föreningsstämman beslutar godkänna verksamhetsberättelsen samt lägga den till
handlingarna.
§8

Revisorernas berättelse
Föredras revisorernas berättelse. Föreningsstämman beslutar godkänna revisionsberättelsen samt lägga den till handlingarna.

§9

Resultat och balansräkning 2019
Föredras resultat- och balansräkning för 2019.
Föreningsstämman beslutar
att fastställa resultat- och balansräkning för 2019
att årets överskott, kronor 269 594:- disponeras så
att kronor 75 000:- avsätts till fond för “Planerade vägförbättringar”
att kronor 75 000:- avsätts till fond för “Uppgradering avvägbelysning”
att kronor 75 000:- avsätts till fond för “Näverängsvägens återställande efter
framdragning av Va”
att resterande belopp kronor 44 594:- balanseras i ny räkning.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningsstämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 11

Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar
Styrelsens framställningar för verksamhetsåret 2020
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att det årligen skall avsättas en belopp motsvarande ett basbelopp till föreningens
underhålls- och förnyelsefond
att fastställa flerårig underhålls- och förnyelseplan för vägnätet
Föreningsstämman beslsutar i enlighet med styrelsens förslag.
Motion från Chris Nahlin och Linda Herbst
Motionärerna yrkar att det i kommande upphandling av snöröjning skall framgå
att plogvallar inte skall tillåtas vid tomt/uppfarter
att om konsekvensen av utökade kostnder i den nya upphandlingen resulterar i en
högre kostnad för enskild medlem bör styrelelsen inte bara se till kostnad utan även
väga in vilka besvär dessa plogvallar orsakar varje medlem i föreningen

att därmed höja vägavgiften i föreningen om så krävs.
Föreningsstämman 2019 beslutade uppdra till styrelsens att ur teknisk och
ekonomisk synpunkt närmare utreda saken till nästa stämma och då återkomma med
förslag till beslut.
Styrelsens förslag till beslut:
1. Styrelsen har uppdragit till vägfogden att erbjuda medlemmar att till självkostnadspris erbjuda specialplogning.
2. Styrelsen är införstådd med att snöplogningen kan skapa problem och kan
utgöra irritiationsmoment. Styrelsen har även kunnat konstatera att det
blir svårare och svårare att upphandla plogningstjänster. (Trots annonsering i
lokalpressen har endast en entreprenör lämnat anbud). Samtidigt anser
styrelsen det inte motiverat att kostnaderna för snöröjning medför omfattande
kostnadsökningar. Därför anser styrelsen att en tilläggstjänst för de som
önskar är lämpligare.
3. Med hänvisning till punkt 2 ovan anser styrelsen att motionen i denna del
skall avslås och övrigt anses besvarad.
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag och förklarar att motionen
därmed är besvarad.
§ 12

Styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under arbetsåret 2020
Styrelsen föreslår att följande åtgärder skall utföras eller påbörjas under verksamhetsåret 2020:
att slutföra tidigare beslutad utredning om nya andelstal och utdebiteringsavgifter
att slutföra utredning och införa avgift för slitage av föreningens vägnät i samband
med transporter vid till- och nybyggnationer inom området
att fortsätta moderniseringen av föreningens vägbelysning och med den prioritering
som framgår av styrelsens dokument “Prioriterade vägavsnitt för modernisering av
vägbelysning i Vik-Fruvik”
att införa en gemensam dag för röjning av sly och buskar längs vägnätet och där
arbetet organiseras områdesvis och där de boende i området ansvaras för röjningen
och att föreningen ansvarar för bortforsling av röjt material.
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 13

Ersättning till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår att ersättning till styrelse och revisorer för 2020 skall uppgå till
100 tkr exklusive arbetsgivaravgifter samt att styrelsen skall besluta om
fördelningen. Förslaget innebär oförändrad ersättning jämfört med 2019.
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 14

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Föredras styrelsens förslag till budget för 2020. Föreningsstämman beslutar
att fastställa förslag till utgifts- och inkomststat för 2020
att fastställa debiteringslängden.

§ 15

Beslut om utdebitering
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att fastställa utdebiteringen
för 2020 till 500:- per andel. Fakturering ska ske en gång per år med förfallodag 30
juni och att en avgift om 50:- per påminnelse tas ut.

§ 16

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

§ 17

Omval
Nyval

2 år ledamot
2 år ledamot

Torbjörn Berg
Freddie Eriksson

Omval

1 år styrelseordförande

Diana Zetterberg Rogers

Val av styrelsesuppleanter
Omval
1 år suppleant
Omval
1 år suppleant

Hanna Lindstedt
Magnus Danielsson

§ 18

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Nyval
2 år revisor ordinarie
Anders Wetterholm
Omval
1 år revisorssuppleant
Per Hallsten
Omval
1 år revisorssuppleant
Jan Bäckström

§ 19

Val av valberedning
Föreningsstämman beslutar välja valberedning enligt följande:
Omval
Omval

1 år ledamot
1 år ledamot

Richard Hänström
Julie Hansen

§ 20

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

§ 21

Justering
Justering sker den 2 april 2020 kl 16.00 i föreningslokalen. Protokollet läggs ut
på föreningens hemsida www.vik-fruvik.se. I övrigt finns stämmoprotokollet tillgängligt i föreningslokalen.

§ 22

Stämmans avslutande
Ordföranden tackar avgående revisorn Sven-Åke Karlsson som under flera
år genomfört ett omfattande revisionsarbete och på det sättet medverkat till att

kvalitetssäkra föreningens arbete.
Samtidigt tackas de närvarande för visat intresse och förklaras föreningsstämman
avslutad.
Underskrifter
Magnus Danielsson
ordförande
Torbjörn Andersson
sekreterare
Lennart Hansen
justerare

Richard Hänström
justerare

