Österskärs Vägförening
PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma med Österskärs Vägförening hållet i
Österskärs skola, Österskär torsdagen den 20 april 2017 klockan 19.00–22.00.
§1

Föreningsstämman öppnas.
Vägföreningens ordförande, Margareta Olin, hälsar närvarande
föreningsmedlemmar välkomna, och förklarade mötet för öppnat.
Uno Jakobsson, ordförande i Riksförbundets Enskilda Vägar, hälsades extra
välkommen från REV
Alexander Larsson, planarkitekt Österåker kommun, informerade om förslag på
detaljplaner för Åkersberga Centrum, Tunagårds station och Österskärs
Station. Om tänkt gång- och cykelbana längst Österskärsvägen.

§2

Val av ordförande för stämman.
Mötet utsåg Uno Jakobsson till ordförande för stämman. Han tackar för
förtroendet att få leda stämman.

§3

Val av sekreterare för stämman.
Mötet utsåg Nils-Olov 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 26 röstberättigade fastighetsägare och ytterligare tre
röstberättigade 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 5–6 till originalprotokollet.
Mötet fastställde föredragningslistan.

§7

Val av två justerare tillika valkontrollanter.
Mötet utsåg Bo Bylund och Lena Mark att vara justerare tillika
valkontrollanter.
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§8

Styrelsens berättelse för år 2016.
Stämman beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§9

Revisorernas berättelse för år 2016.
Hela revisionsberättelsen fanns redovisad i kallelsen men genom att inte någon
av revisorerna var närvarande valde mötesordförande att läste upp delar av
revisionsberättelsen.
Mötet godkände resultat och balansräkningen varefter de
lades till handlingarna även revisionsberättelsen lades till handlingarna.
Bilaga 2 sid 11 till originalprotokollet.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beträffande 2016 års
förvaltning.
Mötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 11

Framställningar från styrelsen och medlemmarna (motioner)
Motion nr 1
Cykling på Strandvägen.
Motionären vill att cykling på Strandvägen blir tillåten åt båda hållen.
Fast vägen är enkelriktad.
Styrelsen föreslår bifall till motionen men att man måste titta på säkerheten.
Mötet beslöt bifalla av motionen.
Tilläggsyrkande att det ska vara tydligt utmärkt vad som gäller.
Motion nr 2.
Vinterväghållningen på Västra Banvägen.
Motionären vill att föreningen blir en seriös väghållare på vintern och att man
åtminstone löser problemet till nästa säsong.
Diskussioner fördes om de problemen som finns på Västra Banvägen där det
enligt motionären är svårt att komma över vid övergångsstället.
Styrelsen påpekade i sitt svar att Brf Spåret ska ta hand om sin egen snö och
inte lägga den på vägföreningens område
Begäran om votering gjordes varvid röstetalet fastställdes till brf Spåret med 40
röster och övriga med 33 röster.
Mötet beslöt att bifalla motionen.
Att föreningen ska vara en seriös väghållare och åtminstone löser problemet
tills nästa säsong.
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Motion nr 3.
Belysningen på Strandvägens stig.
Motionären tycker att de belysningsstolpar som är uppsatta inte passar in i den
miljö som strandstigen utgör.
En lång och livlig diskussion fördes där både positiva och negativa åsikter kom
fram om belysningen.
En medlem yrkade för bordläggning av motionen.
Mötesordförande ställde då frågan om bordläggningen av motionen mot att
besluta om motionen i dag.

Mötet beslutade att bordlägga motionen.

Styrelsens förslag om slitageavgift.
Styrelsen föreslår att det blir en fast slitageavgift i stället för det beslut som
antogs 2009.
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
§ 12

Styrelsens förslag till arbetsplan för 2017
Mötet fastställde verksamhetsplanen enligt styrelsens förslag utom vad
avser belysningsfrågan på stigen vid Strandvägen.

§ 13

Ersättningar till styrelse och revisorer.
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag om oförändrad ersättning.

§ 14

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2017 samt fastställande
av framlagd debiteringslängd.
Mötet beslöt
▪ Att anta förslaget till budget för år 2017.
▪ Att den framlagda debiteringslängden fastställs med en
utdebitering av 2 700 kronor/andel samt
▪ Att kostnaderna inom ramen för budgeten får omfördelas.
▪ Att underskottet på 500 000 balanseras mot underhålls och
förnyelsefonden.

§ 15
a)

Val av
Tre styrelseledamöter för två år.
Mötet beslöt omval av Margareta Olin, Sten Ternström och att den tredje
platsen vakantsattes.

b)

Val av
Tre styrelseersättare för ett år.
Mötet beslöt omval av Anki Lissåker, Eddy Ekström och Roger Eriksson
för ett år.
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c)

Val av
Styrelseordförande för ett år.
Mötet beslöt omvälja av Margareta Olin för en tid av ett år som
styrelseordförande.

d)

Val av.
En revisor för två år.
Valberedningen föreslår att man köper tjänsten.
Styrelsen föreslår att man anlitar BDO revisionsbyrå.
Mötet beslöt att man anlitar BDO revisionsbyrå.

e)
f)

Val av revisor suppleant
Mötet beslöt att inte någon revisorssuppleant behöver väljas.
Valberedning för årsmötet 2017
Mötet beslöt omval av Lars Jonsson, sammankallande och
Helene Ahlberg för en tid av ett år.

§ 16

Övriga frågor:
Åkersbergavägen 23 där en granne har låtit sitt vatten rinna ut över
föreningens väg och in på en annans tomt.
Detta är ett stort återkommande problem i hela Österskär.
Där fastighetsägarna inte tar sitt ansvar om att ta hand om sitt eget vatten.
Styrelsen har jobbat länge med frågan och fortsätter med sitt arbete.
Dels via kommun men även mot de fastighetsägare som inte tar sitt ansvar.
Farthinder på Österskärsvägen.
En del medlemmar tycker att dessa utgör en olycksrisk och skaderisk för bilar
och motorcyklar och bör göras flackare.
Styrelsen ser att det ger den effekt som behövs för att få ner hastigheten.
Framkomlighet det står containrar och bilar olämpligt till och styrelsen beviljar
inga containrar på vägen, fastighetsägare har ansvar att ställa saker på sin
egen tomt.
Finns också många barn som cyklar på fel sida.
Styrelsen vill att man går in på hemsidan för att felanmälan belysning.
Margareta Olin informerade också att man kan anmäla felparkerade
fordon till kommunens hemsida. Kommunen har ansvaret att
parkeringsförbudet efterlevs.

§ 17

Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets
tillgänglighet för medlemmarna.
Sekreteraren och ordföranden föreslår att protokolljustering sker den 26 april
klockan 17.00 på Folkets Hus i Österskärs vägföreningens lokal.
Närvarande medlemmar får protokollet hemskickat.
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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.
Avtackning med blommor av ordförande för mötet och Nils-Olov Lindberg som
lämnar styrelsen.
Därefter förklaras mötet för avslutat.

Österskär den 20 april 2017.
.....................
Uno Jakobsson
Stämmans ordförande.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nils-Olov Lindberg
Sekreterare

Justeras:
.....................
Bo Bylund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lena Mark

Bilaga 1. Deltagarlista (endast till originalprotokollet)
Bilaga 2. Kallelse (Utsänd) (endast till originalprotokollet) samt häfte med motioner och
styrelseförslag
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