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§ 1. Fraga om motet ar behbrigt utlyst.
Foreningens ordforande Bjom Jacobson forklarade sammantradet oppnat.
Arsmotet konstaterade att motet ar behorigt utlyst.

§ 2. Val av ordforande for motet.
Mats Pemer valdes till ordforande for arsmotet.

§ 3. Val av sekreterare for motet.
Sven Erik Wanell valdes till sekreterare for arsmotet.

§ 4. Val av tva justeringspersoner, tillika rostraknare.
Till justeringspersoner och tillika rostraknare valdes Maria Freij och Gunilla Jacobson.

§ 5. Faststallande av rbstlangden.
Beteckningarna for de fastigheter som avprickats i debiteringslangden som representerades pa
arsmotet lastes upp. Arsmotet faststallde rostlangden enligt bilaga till protokollet (bilaga 1).

§ 6. Styrelsens och revisorernas berattelser
Bjom Jacobson redogjorde for verksamhetsberattelsen (bilaga 2) och den ekonomiska
redovisningen (bilaga 3).
Fragor stalldes om riktlinjer for vagtrummor under tomtinfarter och plogning av grusvagar nar
det inte ar tjale. Ordforanden svarade att information om vagtrummomas dimension ska
laggas in pa hemsidan, och att styrelsen ska se over riktlinjer for plogning av grusvagama.
Styrelseberattelsen lades till handlingama.
Revisionsberattelsen (bilaga 4) lastes upp av Mats Pemer.
Arsmotet faststallde styrelsens forslag till resultat- och balansrakning, med avsattning om
400 000 kr till reservfond.

§ 7. Ansvarsfrihet for styrelsen.
Mats Pemer redovisade revisorernas forslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Arsmotet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for rakenskapsaret 2020.

§ 8. Framstallning fran styrelsen, motioner fran medlemmarna.
Motion

av Lars Klint,

Belysning

pa vara

vo^ar

Lars Klint och Jan-Olov Persson framforde att lantmateriforrattningen inte medger
vagbelysning, bara enstaka belysningspunkter. Bjorn Jacobson framforde styrelsens
bedomning att det av protokollet fran lantmateriforrattningen framgar att vagforeningen bar
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mandat att satta upp belysningspunkter langs vagama och att det darfor inte firms skal att ta
initiativ till en ny forrattning.
Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att motionen ar besvarad med vad
styrelsen anfort.
Motion av Lars Klint, Uppfoljnins
hemsidan
av plan for framtida

av motion
underhall.

fran

2020 om presentation

pa

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att motionen ar besvarad med vad
styrelsen anfort.
Motion

av Lars

Klint,

Uppfoljning

av motion

om Lerviks

brygga

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att motionen ar besvarad med vad
styrelsen anfort.
Motion

av Lars Klint,

Vdgskyltar

Ronny Skoglund med fastighet pa Oranieholmen framholl att de som bor pa Oranieholmen
har behov av att kurma aka ut pa bryggan med varor. Bjorn Jacobson svarade att styrelsen ska
se over derma fraga sa att det ska bli mojligt for alia medlemmar pa Oranieholmen att lasa upp
bommen mot bryggan.
Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag
att satta upp tydliga skyltar vid infarten till vart omrade som tydligt pekar till Skeppsdals
brygga for transporter till Skargarden,
att satta upp en last bom vid infarten till bryggan, oppningsbar for raddningstjansten, samt
att ge styrelsen uppdrag att finna en losning sa att medlemmarna pa Oranieholmen har samma
tillgang till bryggan som idag.
Motion

av Lars Klint,

Vdgtrummor

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att styrelsen tar fram riktlinjer for
vagtrummor under tomtinfarter och presenterar dem pa hemsidan.

§ 9. Ersattning till styrelsen och revisorerna.
Arsmotet besldt om oforandrat belopp om 100 000 kr att fordela mellan styrelsens ledamoter
och revisorerna.

§ 1 0 . Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslangd.
Bjorn Jacobson redovisade styrelsens forslag till verksamhetsplan (bilaga 5) och plan for aren
darefter.
Bjorn Jacobson redovisade vidare styrelsens forslag till budget for 2021 och foreslog att satta
av lagst 400 000 kr till foreningens reservfond for kommande vagbelaggningsarbeten samt
ofbrandrad utdebitering om 1,45 krona per andelstal.
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Arsmotet beslutade
att godkanna styrelsens forslag till verksamhetsplan, budgeten for 2021 samt malambitionen
for 2022-2025,
att budgetera for en avsattning pa minst 400 000 kr till reservfonden under 2021
att faststalla debiteringslangden for 2021 med en oforandrad utdebitering om 1,45 krona per
andelstal.

§ 1 1 . Val av styrelse och styrelseordfdrande.
Valberedningen genom Jan-Olov Persson redogjorde for valberedningens forslag.
Till ordinarie styrelseledamoter omvaldes enligt valberedningens forslag pa tva ar Gudrun
Gustavsson och Mats Josell samt fyllnadsval av Benny Gustavsson pa ett ar (nyval).
Till suppleanter pa ett ar omvaldes enligt valberedningens forslag Tomas Fridstrom och
Richard Ekstrand och nyvaldes Mats Nyman.
Bjorn Jacobson valdes enligt valberedningens forslag till ordforande pa ett ar (omval).
Kvarstaende i styrelsen, valda pa tva ar 2020, ar Bjorn Jacobson och Michael Karlsten.

§ 12. Val av revlsorer.
Till revisor pa tva ar omvaldes Micael Freij
Kvarstaende revisor, vald pa tva ar 2020, ar Mats Pemer och som revisorssuppleant Bertil
Koch, vald pa tva ar 2020.

§ 13. Val av valberedning.
Till ledamoter av valberedningen nominerades Anders Hilton, Jan-Olov Persson och Sven
Erik Wanell.
Forslag vacktes att oka antalet ledamoter i valberedningen till tre. Votering begardes, 16
roster for tva ledamoter, sju roster for tre ledamoter.
Arsmotet hade saledes beslutat att valberedningen ska besta av tva ledamoter.
Rostning genomfordes. Anders Hilton fick 14 roster, Jan-Olov Persson 11 roster och Sven
Erik Wanell 22 roster.
Valda till valberedning infor 2022 ars arsmote blev Anders Hihon och Sven Erik Wanell.

§ 14. Ovriga fragor.
Onskemal framfordes om oversyn av vandplan som inte ar tillrackligt stor for storre fordon.
Bjorn Jacobson lovade att titta pa detta.
Ebba Forsberg patalade att vagforeningen bor kontakta Osterakers kommun eftersom i karta
utgiven av kommunen felaktigt anges att det firms korbar vag mellan Stensnasvagen och
Solhagavagen. Samma fel kan fmnas i GPS-system, det har hant att taxibilar inte hittat. Bjorn
Jacobson lovade framfora detta till Osterakers kommun.
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§ 15. Meddelande av plats dar arsmbtesprotokollet halls tillgangligt.
Bjom Jacobson meddelade att originalprotokoUet kommer att fmnas tillgangligt hos Bjorn
Jacobson, Lerviksvagen 45 inom 14 dagar fran arsmotet. Protokollet kommer ocksa att
skannas in och fmnas tillgangligt pa vagforeningens hemsida.

§ 16. Sammantradet avslutas.
Ordfbranden forklarade motet avslutat.

Sven Erik Wanell
Sekreterare

Justeras:
Mats Pemer
Ordforande

Maria Freij
Justerare

Gunilla Jacobson
Justerare

