PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma med Österskärs Vägförening hållet i
Österskärs skola, Österskär torsdagen den 13 april 2016 klockan 19.00–22.00.
§1

Föreningsstämman öppnas.
Vägföreningens ordförande, Margareta Olin, hälsar närvarande föreningsmedlemmar
välkomna, tycker också det är roligt att så många är närvarande.
Alexander Larsson, planarkitekt Österåker kommun, var inbjuden för att
älldes även trafikflöden på andra vägar inom föreningen.

berättade

Till nästa stämma bjuder Vägföreningen in Trafiknämnden och/eller
Byggnadsnämnden
.
Efter avtackningen av Alexander med blommor, förklarade Margareta Olin
föreningsstämman för öppnad och poängterade att om någon lämnar mötet så
man meddela så att röstlängden kan justeras.
§2

ska

Val av ordförande för stämman.
Mötet utsåg Lars Jonsson till ordförande för stämman. Han tackar för
förtroendet att få leda stämman.

§3

Val av sekreterare för stämman.
Mötet utsåg NilsOlov Lindberg till sekreterare för stämman.

§4

Upprättande av röstlängd.
Röstlängd upprättas genom att de närvarande medlemmarna antecknar sig på
närvarolista samt avlämnar fullmakt.
Mötet godkände att närvarolistan vid behov används som röstlängd.
Närvarolistan upptar 88 fastighetsägare inkl korrekta fullmakter.
Bilaga 1 till originalprotokollet.

§5

Fråga om föreningsstämman utlysts enligt stadgarna.
Kallelse sändes till samtliga fastighetsägare mer än två veckor före stämman per post
i enlighet med stadgarna.
Mötet beslöt att stämman var utlyst i enlighet med stadgarna.

§6

Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan samt handlingar sändes tillsammans med kallelse till
årsstämman till samtliga fastighetsägare.
Bilaga 2 sid 56 till originalprotokollet.
Mötet fastställde föredragningslistan med en övrig fråga från Björn
Molin om en stödmur.
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§7

Val av två justerare tillika valkontrollanter.
Mötet utsåg Lars Wiborg och Lars Nordin att vara justerare tillika
valkontrollanter
.

§8

Styrelsens berättelse för år 2015
.
Mötesordförande går igenom punkt för punkt i verksamhetsberättelse,
resultaträkning och balansräkning.
Mötet godkände berättelsen, resultat och balansräkningen varefter de lades till
handlingarna.

§9

Revisorernas berättelse för år 2015.
Delar av revisionsberättelsen föredrogs av mötesordförande.
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Bilaga 2 sid 11 till originalprotokollet.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beträffande 2015 års förvaltning.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. En var emot
beslutet.

§ 11

Framställningar från styrelsen och medlemmarna (motioner)
Motion nr 1
från Ulrike Kelter gällande att inrätta en cykelbana och ett
övergångsställe.
Styrelsen föreslår att frågan besvarad med de fakta om trafikeringen på vägen som
ligger under de angivna gränsvärdena som har beslutats av tidigare stämma.
Styrelsen meddelar också att belysning kommer att sättas upp på gångväg över
Kvarnberget.
Mötet avslog styrelsens förslag vilket innebar att tidigare fastställda
regler frångicks som tidigare stämmor beslutat om.
Mötet beslöt att bifalla motionen .
Motion nr 2 
från SolBritt Lundell angående vattenpölar på vägarna.
Styrelsen är medveten om att det är vägarna är byggd på dålig mark, men man
försöker ska åtgärda de sämsta ytorna i sommar.
Mötet biföll styrelsens förslag.
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Motion nr 3
från några medlemmar på Orionvägen gäller byggnation av trottoarer.
Styrelsen anser inte behovet är allt för stort men att trafikmätning ska göras för att se
flödet och är flödet större så kan styrelsen ompröva beslutet.
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
Motion nr 4
är också från medlemmar på Orionvägen och det gäller förstärkning av
gatubelysningen.
Styrelsen har förstärkt ljuspunkter med starkare lampor tills vidare i väntan på att nya
stolpar ska sättas i samband med att ny elkabel ska läggas.
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
Styrelsens förslag
om förbud mot parkering redovisades.
Mötet beslöt att återemitera förslaget till styrelsen, för att titta på fler
möjligheter och förutsättningar att kunna utöka parkeringsplatser,
parkeringsförbud med tilläggstavlor, att inte bötfälla första åren. Många
medlemmar uttryckte att man inte var så förtjust i att få bilen lappade.
§ 12

Styrelsens förslag till arbetsplan för 2016
Diskuterades frågor om dagvatten kom upp.
Styrelsen redovisade föreningens ansvar om diken och avvattningen som är
viktig för vägens kapitalbevarande.
Mötet fastställde verksamhetsplanen enligt styrelsens förslag.

§ 13

Ersättningar till styrelse och revisorer.
Valberedningen förslag om ersättning till styrelsen och revisorer är oförändrat.
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.

§ 14

Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för år 2015 samt fastställande
av framlagd debiteringslängd.
Mötet beslöt
▪ Att anta förslaget till budget för år 2016.
▪ Att den framlagda debiteringslängden fastställs med en
utdebitering av 2 700 kronor/andel samt
▪ Att kostnaderna inom ramen för budgeten får omfördelas.

§ 15 Val av
a)
Tre styrelseledamöter för två år.
Valberedningen föreslår omval för en tid av två år för Stellan Sandström,
Ingrid Roslund, Jans Söderberg och LarsÅce Holm.
Mötet beslöt omval av
Stellan Sandström, Ingrid Roslund, Jan Söderberg
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och LarsÅce Holm 
för en tid av två år.
b)

Val av
Tre styrelseersättare för ett år.
Valberedningen föreslår omval av Anki Lissåker för ett år och nyval av
Eddy Ekström och Roger Eriksson för ett år
Mötet beslöt omval av Anki Lissåker för ett år och nyval av
Eddy Ekström och Roger Eriksson för ett år.

c)

Val av
Styrelseordförande för ett år.
Valberedningen föreslår omval av Margareta Olin för ett år.
ötet beslöt omvälja av Margareta Olin för en tid av ett år som
M
styrelseordförande.

d)

Val av.
En revisor för två år.
Valberedningen föreslår omval av Anders Jilkén för en tid av 2 år.
Mötet beslöt omval av Anders Jilkén för en tid av 2 år.

e)

Val av

En revisorersättare för två år.
Valberedningen föreslår omval av Lars Jonsson.
Mötet beslöt omvälja av
Lars Jonsson f
ör en tid av två år.

f) V
alberedning för årsmötet 2016
.
Valberedningen har bestått av: Lars Jonsson, sammankallande, Helene Ahlberg och
Gösta Björklund.
Mötet beslöt omval av Lars Jonsson, sammankallande, Helene Ahlberg och
Gösta Björklund för en tid av ett år.
§ 16

Övriga frågor:
En fråga från Staffan Torsell angående varför man har genomfartsförbud på
Angatyrvägen. Stellan Sandström förklarade varför beslut om genomfartstrafik tagits.
En bidragande orsak var en olycka som inträffade i den branta backen.
Staffan Thorsell frågade också varför inte fler vägar har genomfartsförbud och
vill att styrelsen tittar på frågan, särskilt de vägar som är riktigt branta.
Stellan Sandström kom med ett förslag om att bara ha cykelbana på Östra
Banvägen och biltrafik förbjuden. Styrelsen fick uppdrag titta på frågan.
En frågade om en juridisk kunnig person till styrelsen kom upp. Tyvärr har inget
namn kommit fram.
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En fråga om parkeringsförbudskylten vid Saturnusvägen skulle kunna flyttas 75
meter.
Parkeringsförbud är en lokal trafikföreskrift och är beslutad till en viss sträcka och
skylten sätts upp av väghållningsmyndigheten.
§ 17

estämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets
B
tillgänglighet för medlemmarna.
Sekreteraren och ordföranden föreslår att protokolljustering sker den 27 april
klockan 13.00 på Folkets Hus i Österskärs vägföreningens lokal.
Närvarande medlemmar får protokollet hemskickat.
Övriga medlemmar får tillgång till protokollet via vägföreningens hemsida,
www.osterskarsvagforening.se
.
Mötet beslöt enligt förslaget.

§ 18

Stämman avslutas
Ordförande Margareta Olin tackade mötesdeltagarna för förtroendet att leda
verksamheten ytterligare ett år och berättade att det är roligt fast det är en hel del att
göra.
Därefter förklaras mötet för avslutat.

Österskär den 27 april 2016.

.....................
Lars Jonsson
Stämmans ordförande.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
NilsOlov Lindberg
Sekreterare

Justeras:

.....................
Lars Wiborg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lars Nordin

Bilagor
Bilaga 1. Deltagarlista (endast till originalprotokollet)
Bilaga 2. Kallelse (Utsänd) (endast till originalprotokollet)
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