BJÖRNS VÄGSAMFÄLLIGHET 2011-07-09 PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma 2011-07-09, Björns Vägsamfällighet, Njurunda.

Stämman öppnades.
§1

Val av ordförande och sekreterare till stämman.

Till ordförande valdes Sture Norlin och till sekreterare Lena Claesson.

§2

Val av två justerare.

Till justerare valdes Bo Andersson och Freddy Lindfors.

§3

Upprop av närvarande medlemmar.

Deltagarlista skickades runt.

§4

Mötets behöriga utlysande.

Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.

§5

Godkännande av föreslagen dagordning.

Stämman godkände föreslagen dagordning. En punkt lades till angående en inkommen motion från
familjerna Angestad och Nordström om att sätta upp en Björnstaty i början av Björnvägen.

§6

Styrelsens och revisorernas berättelser.

Förvaltnings- och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

§7

Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011.

§8

Motioner.

8a
Rolf Månberg hade skickat in en skrivelse angående stamfastighetens timmertransporter på
Armplågan ga:1 Björn. Enligt Månbergs skrivelse är andelstalet ett för alla fastigheter. Skrivelsen
upplästes av ordförande som en information till stämman.
8b
Familjerna Angestad och Nordström hade, efter att kallelsen skickats ut, inkommit med en skrivelse
angående att köpa in en Björnstaty av konstnären Hans-Göran Hansson för en kostnad av ca 7.000 kr
för att sättas upp på lämplig plats vid Björnvägens början. Detta skulle innebära en kostnad på ca 100
kr per fastighet. Stämman ansåg att förslaget var bra men eftersom detta ärende ligger utanför
Vägsamfällighetens ansvarsområde, måste finansiering av detta ev. inköp baseras på frivilligt
deltagande. Stämman beslutade dock att en staty ska köpas in samt uppdrog åt familjerna Angestad
och Nordström att förhandla om ett ev lägre pris. Dessa familjer åtog sig att ansvara för skötsel av
statyn. För att förenkla den ekonomiska hanteringen beslutades att 100kr/hushåll för statyn, frivilligt
betalas in samtidigt som vägavgiften på 500 kr.

§9

Ersättning till styrelsen.

Stämman beslutade att 4000 kr utgår som ersättning till styrelsen även detta verksamhetsår.
Ersättningen fördelas inom styrelsen.

§10

Styrelsens förslag till beslut- att 500 kr/fastighet tas ut i vägavgift för
verksamhetsåret 2011-2012.

Stämman hade redan tagit beslut på detta under punkt 8b.
Alf Jonsson hade synpunkten att ingen vägavgift behövde tas ut detta verksamhetsår eftersom
ekonomin är god. Rolf Månberg menade att det behövs mer pengar då det finns behov att belägga
en vändplats i slutet på avstickaren från Björnvägen mot Björköfjärden. Styrelsen menade också att
det kan behövas extra pengar då vägförbättringarna skall göras efter att avloppsarbetet är slutfört.
Åsa Kjellberg lyfte frågan om vägbelysning, men denna fråga får tas upp i ett annat sammanhang.

§11.

Styrelsens förslag om att där så är möjligt använda e-post vid utskick.
Information om hemsidan.

Stämman beslutade att använda e-post vid utskick i fortsättningen, där e-postadress finns.
Lars Nordström informerade om hemsidan där protokoll m.m. finns att tillgå.

§12.

Information kring vägförbättring, avloppsfrågan samt förslag från styrelsen att
avvakta med vägförbättringsåtgärder tills avloppsarbetet är slutfört.

Ordförande informerade om kommande vägförbättring. Föreningen har erhållit underhållsbidrag
från Trafikverket på 193 938 kronor vilka måste användas före 30/9, 2011. Med anledning av att det
ska grävas för avlopp längs vår väg föreslår dock styrelsen stämman att ge styrelsen i uppdrag att
söka anstånd för nyttjande av bidraget till sommaren 2012 alternativt göra ny ansökan efter det att
Mitt Sverige Vatten reparerat de skador de åsamkat på vår väg efter avloppsdragning. Stämman
beslutade att ge styrelsen frihet att hantera frågan på lämpligt sätt.
Önskemål framkom från fastighetsägare att göra en vändplats i slutet av ”avstickaren” från
Björnvägen mot Björköfjärden för att plogbil och sopbil ska kunna vända obehindrat. Stämman
föreslog styrelsen att utreda detta. Rolf Månberg talade om att det finns mark till stamfastigheten att
använda och han kunde också ta ner de träd som står i vägen för en ev vändplan.
§13.

Information kring tunga transporter.

Vägmästaren informerade om att beslutet kring tillåten trafik av tunga transporter, under perioden
1/4 - 30/5, inte följs. Flera medlemmar protesterade mot detta av stämman tidigare tagna beslut.
Beslutet kvarstår dock och fastighetsägare som, under denna period, behöver använda tung
transport med en totalvikt överstigande 4 ton, skall meddela vägmästaren för att vägen skall kunna
besiktas före och efter transport. Det saknas telefonnummer till vägmästaren på skylt som anvisar
tillåtna tider. Vägmästaren skall åtgärda detta snarast.

§14.

Information och förslag om dikesröjning.

Vägmästaren informerade om att det ska tas in offert på ett fast gemensamt pris för snöröjning,
dikesröjning samt sandlådor.

§15.

Budget för verksamhetsåret 2011/2012- förslag till utgifts-och inkomststat samt
debiteringslängd.

Kassören läste upp förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd som sedan godkändes
av stämman.

§16.

Val av styrelseledamöter.

Till ordförande på 2 år omvaldes Sture Norlin.
Till sekreterare på 2 år valdes Lars Nordström.
Kassör Göran Bergström har 1 år kvar.
Till ledamot på 1 år valdes Tommy Olsson.
Till ledamot på 2 år valdes Stefan Steen.
Till suppleant på 2 år valdes Christer Bergsten.

Till suppleant på 2 år valdes Ann-Kristin Leman.
Till revisor på 2 år omvaldes Göran Dahlqvist.
Till revisorssuppleant på 2 år valdes Jimmy Kerfstedt.

Avgående styrelsemedlemmar och revisor avtackades för sina arbetsinsatser.

§17.

Val av valberedning för 1 år.

Sittande valberedning Freddy Lindfors (sammankallande)och Rolf Måberg omvaldes.

§18.

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§19.

Plats där årsstämmoprotokoll hålls tillgängligt.

Protokollet finns hos styrelsen, anslagstavlan vid Björnvägen samt på hemsidan (www.skatan.nu).

Protokollförare

Ordförande

…………………………………………………

……………………………………………………….

Lena Claesson

Sture Norlin

Justeras
……………………………………………………..

…………………………………………………………………

Bo Andersson

Freddy Lindfors

