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P R O T O K O L L FORT VID ARSMOTE MED B R E V I K - L E R V I K S VAGFORENING TISDAG 12
M A R S 2 0 1 9 K L . 18.30; A K E R S B E R G A F O L K E T S H U S

§ 1. Fraga om mbtet 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 Jan Erik Lindberg och Jan-Olov Persson.

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

S 6. Styrelsens och revisorernas berattelser
Bjorn Jacobson redogjorde for verksamhetsberattelsen (bilaga 2) och den ekonomiska
redovisningen (bilaga 3). Michael Karlsten informerade om resultat fran den nya utrustning
for att mata hastigheter foreningen inforskaffat. Fragor kring hastighet och trafiksakerhet
diskuterades, dar Bjom Zandin framforde en onskan om fortsatt redovisning vid arsmotena
och Annette Rosengren att vagforeningen ska stimulera anvandandet av reflexer.
Styrelseberattelsen lades till handlingama.
Revisionsberattelsen (bilaga 4) lastes upp av Mats Pemer.
Arsmotet faststallde styrelsens forslag till resultat- och balansrakning.

§ 7. Ansvarsfrihet for styrelsen.
Mats Pemer redovisade revisoremas forslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Arsmotet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for rakenskapsaret 2018.

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

av Anna Finnskog,

Halkbekampning

for gangtrafikanter

pa

vintern

Anna Finnskog framholl vikten av att det sker regelbunden plogning av gangbanan langs
Lerviksvagen aven mellan snofall eftersom det kommer snomodd fran bilama och lagger sig
pa gangbanan. Anna Finnskog framholl vidare vikten av att snon plogas bort fran hela
gangbanan.
Bjorn Jacobson svarade att i uppdraget till entreprenoren ingar att ploga hela gangbanan.
Entreprenoren har inte klarat detta uppdrag pa ett tillfredsstallande satt denna vinter vilket ska
beaktas vid ny upphandling.
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Peder Randonius pekade pa vikten av att snon plogas bort aven pa stallen dar den inte kan
tryckas utanfor gangbanan beroende av berg eller staket/hackar mot tomt.
Vagansvarig Leif Eriksson mformerade att vagforeningen bestallt borttransport av sno pa
sadana stallen.
Johanna Carell fragade om inte en losning skulle vara vanliga upphojda trottoarer som ar
belagda. Bjom Jacobson svarade att den losning som valts ar for att en losning med trottoarer
ar betydligt mer kostsam och tekniskt svarare.
Endast ett yrkande framstalldes, styrelsens forslag att besvara motionens forsta attsats med
vad styrelsen anfort samt att avsla den andra attsatsen.
Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens fdrslag att besvara den forsta attsatsen med vad
styrelsen anfort och att avsla den andra attsatsen.
//. Motion

av Anna Finnskog,

Battre

utformning

av guppen

pa

Lerviksvagen

Anna Finnskog pekade framst pa att det ar for tvar lutning for de som kor pa Lerviksvagen vid
den upphdjda korsningen Lerviksvagen/Stensnasvagen/Norrangsslingan och att den maste bli
mindre brant, man kan inte ens kdra over den i 20 km/timmen.
Nagra talare framfdrde att det ska kunna ga att kdra i 30 km/timmen over den upphdjda
vagkorsnmgen och det gar inte med nuvarande utformning.
Bjdrn Jacobson redovisade att de upphdjda dvergangsstallena och dvriga vaggupp ar utfdrda i
enlighet med vad Trafikverket rekommenderar, det samma galler den upphdjda vagkorsningen. Avsikten med den upphdjda vagkorsningen ar att farten ska sankas till lagre an 30
km/timmen.
Leif Sundberg dnskade atgard fdr det vaggupp som anlagts i bdrjan av Breviksvagen,
eftersom den blivit hdgre pga. vagslitage. Ordfdranden konstaterade att det ar en fraga for
styrelsen, inte arsmdtet, eftersom det avser en underhallsatgard.
Bjdrn Jacobson redogjorde fdr reviderat fdrslag fran styrelsen, att styrelsen kontroUerar att
den upphdjda vagkorsningen ar utfdrd enligt Trafikverkets rekommendationer. Bjdrn
Jacobson med instammande av Benny Gustafsson yrkade bifall till detta fdrslag.
Anna Finnskog yrkade bifall till motionen.
Jan-Olov Persson yrkade bifall till styrelsens ursprungliga fdrslag.
Ordfdranden fragade pa de tre fdrslagen och fann en majoritet fdr Bjdrn Jacobsons fdrslag.
Arsmotet beslutade att uppdra at styrelsen att kontroUera att den upphdjda vagkorsningen
Lerviksvagen/Stensnasvagen/Norrangsslingan ar utfdrd i enlighet med Trafikverkets
rekommendationer och vid behov vidta atgarder.
///. Styrelsens

fdrslag

till

verksamhetsplan

Bjdrn Jacobson redovisade styrelsens fdrslag till verksamhetsplan (bilaga 5), med tonvikt pa
trafiksakerhetsframj ande atgarder.
Nikolaj Rohde fragade om placeringen av trafikdelaren vid korsningen Lerviksvagen/Breviksvagen ar pennanent. Anna Finnskog patalade att det ar trangt fdr cyklister nar hilar kdr om
dar. Bjdrn Jacobson mformerade att placeringen ar pa prov och att styrelsen utreder vilken
utformning som ar den som ger stdrst trafiksakerhet.
Annette Rosengren fragade varfdr inte de grusade gangbanoma belaggs. Bjdrn svarade att det
ar fdr att inte fdrsvara avrinning fran vagbanan och Mats Josell kompleterade med att det
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ocksa ar for att ta hand om vatten som kommer fran omgivande mark sa att det inte rinner ut
pa vagbanan.
Arsmotet beslutade
att genomfora etapp 2 av Trafiksakerhetsprojektet enhgt styrelsens forslag
att satta upp belysning strackan Gammelstigen-Ekhammarsvagen
att belagga 650 meter grusvag, enligt styrelsens forslag
att i ovrigt godkanna styrelsens forslag till verksamhetsplan och budget 2019 samt planen for
2020-2023.

§ 9. Ersattning till styrelsen och revisorerna.
Bjom Jacobson redovisade forslag att hoja det sammanlagda beloppet for arvoden till styrelse
och revisorer till 100 000 kr for att fa en mer rimlig ersattning for det arbete som styrelsen och
inte minst dess vagansvariga lagger ned och darmed underlatta rekrytering av nya ledamoter.
Leif Sundberg pekade pa andra vagar att avlasta styrelsen, att lagga ut olika arbetsuppgifter
som avgransade uppdrag pa intresserade medlemmar som darmed kanske ocksa sedan kan
stimuleras att ga med i styrelsen. Bjom Jacobson svarade att det ar ett bra forslag.
Arsmotet beslot i enlighet med Bjom Jacobsons forslag om ett totah belopp av 100 000 kr att
fordela mellan styrelsens ledamoter och revisorerna.

S 10. styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslangd.
Bjom Jacobson redovisade styrelsens forslag till budget for 2019 och foreslog att ta i ansprak
300 000 kr av foreningens reservfond. Mats Josell informerade om att de kommande aren ar
investeringsbehoven lagre och da kommer reservfonden att kunna fyllas pa igen.
Tomas Fridstrom fragade om en halv miljon kronor vid arsskiftet racker for att klara
foreningens utgifter fram till dess att medlemsavgiftema kommer in 2020. Bjom Jacobson
svarade att ei^ersom arsmotet nu ligger tidigare och darmed debiteringen av medlemsavgifter
sa ska det inte vara nagon risk for likviditetsbrist.
Arsmotet beslutade
att godkanna styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat for 2019, med ianspraktagande av
300 000 kr av reservfonden for planerade insatser under 2019
att faststalla debiteringslangden for 2019 med en utdebitering om oforandrat 1,25 krona per
andelstal i enlighet med styrelsens forslag.

§ 1 1 . Val av styrelsele och styrelseordforande.
Valberedningen genom Jan-Olov Persson redogjorde for valberedningens forslag.
Till ordinarie styrelseledamoter omvaldes enligt valberednmgens forslag pa tva ar Gudrun
Gustafsson och Mats Josell samt fyllnadsval pa ett ar Michael Karlsten (nyval).
Till suppleanter pa ett ar valdes enligt valberedningens forslag Daniel Axner (omval), Tomas
Fridstrom (nyval) och Richard Ekstrand (nyval).
Bjom Jacobson valdes enligt valberedningens forslag till ordforande pa ett ar (omval).
Kvarstaende i styrelsen, vald pa tva ar 2018, ar Leif Eriksson.

§ 1 2 . Val av revisorer.
Till revisor pa tva ar omvaldes Micael Freij.
Kvarstaende revisor, vald pa tva ar 2018, ar Mats Pemer och revisorssuppleant Bertil Koch.

§ 13. Val av valberednlng.
Till ledamoter av valberedningen omvaldes pa ett ar Jan-Olov Persson (sammankallande) och
nyvaldes Sven Erik Wanell.

§ 14. Ovriga fragor.
Bjom Jacobson tackade Sven Erik Wanell for hans mangariga arbete i vagforeningens
styrelse.
Karin Duran tog upp behovet av battre avrinning dar dike lagts igen vid vagen mot
angbatsbryggan samt onskemal att del av berg vid vagkanten sprangs bort for att fa en rakare
vagstrackning och for att fordon inte ska riskera att kora for nara den tomt som ligger dar och
kora ner tomtens staket. Bjom Jacobson informerade om att det draneringsror som lagts ner
och den fyllnadsmassa som anvants ska medge god dranering. Bjom Jacobson ska ta med
onskemalen till styrelsen for att se vad som kan goras till rimlig kostnad.

§ 15. Meddelande av plats dar arsmbtesprotokollet halls tillgangligt.
Meddelades att originalprotokollet kommer att finnas tillgangligt hos Leif Eriksson
Breviksvagen 19 inom 14 dagar fran arsmotet. ProtokoUet kommer ocksa att skannas in och
finnas tillgangligt pa vagforeningens hemsida samt sandas till de medlemmar som lamnat sin
e-postadress till foreningen.

§ 16. Sammantradet avslutas.
Ordforanden forklarade motet avslutat och tackade styrelsen for allt arbete under det gangna
verksapihetsaret och de narvarande for visat intresse och engagemang.

Sven Erik Wanell
Sekreterare
Justeras:
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Mats Pemer
Ordforande

Jan Erik Linaberg ^'
Justerare
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Jan-Olov Persson
Justerare

