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P R O T O K O L L F O R T V I D A R S M O T E M E D B R E V I K - L E R V I K S V A G F O R E N I N G ONSDAG 11

MARS 2020 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 motet ar behorigt 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 s e k r e t e r a r e for motet.
Sven Erik Wanell valdes till sekreterare for arsmotet.

§ 4. Val av tva justeringspersoner, tillika rostraknare.
Till justeringspersoner och tillika rostraknare valdes Anna Finnskog och Hakan Ehn.

§ 5. Faststallande av rostlangden.
Beteckningama for de fastigheter som avprickats i debiteringslangden som representerade 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). Michael Karlsten informerade om trafiksakerhetsarbetet och
lamnade uppgifter fran matningarna av hastigheter. Styrelseberattelsen lades till handlingarna.
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 2019.

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

fran

styrelsen

om

stadgedndring

Styrelsen foreslog en andring i stadgama sa att aven suppleanter valjs in pa tva ar for att ge
suppleantema tid att hinna komma in i arbetet.
Nuvarande § 6 lyder:
Styrelsen valjs vid ordinarie foreningsstamma. Mandattiden for ledamot ar tva (2) ar och for
suppleant ett ar. Forsta gangen val ager rum skall tva (2) ledamoter valjas pa endast ett ar.
Stamman utser ordforande bland styrelsens ledamoter. I ovrigt konstituerar styrelsen sig sjalv.
Styrelsens forslag till ny skrivning: Styrelsen valjs vid ordinarie foreningsstamma.
Mandattiden for ledamot och suppleant ar tvS (2) ar. Forsta gangen val ager rum skall tva (2)
ledamoter valjas pa endast ett ar. Stamman utser ordforande bland styrelsens ledamoter. I
ovrigt konstituerar styrelsen sig sjalv.
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Anna Finnskog yrkade avslag pa forslaget till stadgeandring med motiveringen att det troligen
ar lite lattare att rekrytera nya personer till styrelsen om atagandet bara avser ett ar till att
borja med.
Bjom Jacobson yrkade bifall till forslaget till stadgeandring.
Forsoksvotering genomfordes, en rost avgavs for Anna Finnskogs forslag, ovriga som deltog i
fbrsoksvoteringen stodde styrelsens forslag.
Arsmotet beslutade med stadgeenlig majoritet i enlighet med styrelsens forslag att ny lydelse
av § 6 ska vara Styrelsen valjs vid ordinarie fdreningsstdmma. Mandattiden for ledamot och
suppleant dr tvd (2) dr. Forsta gdngen val dger rum shall tvd (2) ledamdter vdljas pa endast
ett ar. Stdmman utser ordforande bland styrelsens ledamdter. I ovrigt konstituerar styrelsen
sig sjdlv.
For att undvika att mandattiden gar ut for en stor del av styrelsen och suppleantema samtidigt,
fbreslog Bjom Jacobson att styrelsen kommer med ett forslag pa overgangsregler infor nasta
arsmote.
Motion

av Lars

Klint,

Plan for barmarksunderhallet

grusvasarna

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att bifalla motionen.
Motion av Lars
angbatsbryggan

KUnt,

Enkat

om belysning

vid foreningens

vdgar

och

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att bifalla motionen.
Motion av Lars Klint, Underhall
av vdntkuren
asfaltering
av vdgen till
bryggan.

vid angbatsbryggan

och

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att bifalla motionen forutom den del
som avser asfaltering av vagen ner till angbatsbryggan som skjuts pa framtiden.
Motion

av Lars Klint,

Alltid

to in tre

offerter

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att godkanna styrelsens forslag till
arbetsgang, att strava efter att hitta flera alternativa entreprenorer samt att prioritera lokala
entreprenorer som kanner vart omrade val, givet marknadsmassiga villkor och god kvalitet.
Motion

av Lars

Klint,

Skyltningen

in pa

Lerviksvdgen

Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att bifalla motionen vad galler dubbla
vagskyltar men avsla forslaget om att satta upp 50-skyltar.
Motion

av Lars

Klint,

Parkeringsforbud

Lerviksvdgen

45-73

Bjom Jacobson informerade om att det rader parkeringsforbud pa Lerviksvagen 45-73. Bjom
Jacobson informerade vidare om att styrelsen undersoker mojligheten at forbattra
overvakningen av efterlevnaden av forbudet. Styrelsens utsanda forslag till beslut andrades till
att besvara motionen med att parkeringsforbud redan rader samt att styrelsen utreder
mojlighet till effektivare parkeringsovervakning.
Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens reviderade forslag att besvara motionen med att
parkeringsforbud redan rider samt att styrelsen utreder mojlighet till effektivare parkeringsovervakning.

Motion av Christl Lund,
till alia gupp pa samma

Thomas Bourek, Mikael LUkaer och Ronny
sdtt som de vid
Stensndsvagen

Jansson,

Fixa

Thomas Bourek, med instammande av flera, yrkade bifall till motionen.
Bjom Jacobson redogjorde for reviderat forslag fran styrelsen, att inventera om det firms
behov att jamna till nagra gupp, samt atgarda dar det samlas vatten. Han yrkade, med
instammande av flera, bifall till det forslaget.
Arsmotet beslutade efter forsoksvotering i enlighet med styrelsens reviderade forslag att
styrelsen ges i uppdrag att inventera samtliga gupp for att se om de behover justeras samt
inventera de stallen dar vatten samlas vid guppkanterna.
Motion av Christl Lund, Thomas Bourek, Mikael
bort dverganssstdlleno
vid dngen/Lerviksvagen

LUkaer
och pa

och Ronny Jansson,
Ekhammarsvdgen

Ta

Thomas Bourek, med instammande av flera, yrkade bifall till motionen.
Bjom Jacobson, med instammande av flera, yrkade avslag pa motionen.
Arsmotet beslutade efter forsoksvotering i enlighet med styrelsens forslag att avsla
motionen.
Motion av Christl Lund, Thomas Bourek, Mikael LUkaer
bort den grona skylten
i borjan pa
Lerviksvdgen

och Ronny

Jansson,

Ta

Thomas Bourek, med instammande av flera, yrkade bifall till motionen.
Bjom Jacobson, med instammande av flera, yrkade avslag pa motionen.
Arsmotet beslutade efter forsoksvotering i enlighet med styrelsens forslag att avsla
motionen.
Motion av Christl Lund, Thomas Bourek, Mikael LUkaer och Ronny
Jansson,
Stora fdrdndringar
som patagligt
fordndrar
i vara omraden ska skickas ut pa
omrdstning
till alia
hushdll

Bjom Jacobson forklarade att beslut ska fattas pa arsstamman enligt lagen om forvaltning av
samfalligheter. Styrelsen ar dock positiv till att anvanda sig av enkater for att fa vagledning
om vad medlemmama tycker i stora fragor, sasom det fortsatt arbetet med
trafiksakerhetsframjande atgarder, och kan pa sa satt anpassa forslagen som laggs fram pd
nastkommande arsmote efter utfallet i dessa enkater.
Arsmotet beslutade i enlighet med styrelsens forslag att avsla motionen.
///. Styrelsens

forslag

till

verksamhetsplan

Bjom Jacobson redovisade styrelsens forslag till verksamhetsplan (bilaga 5) och plan for aren
darefter. Prioriteringarna for 2021 utformas med ledning av bl.a. den radgivande enkat som
ska genomforas i sommar.
Leif Sundberg och Anna Finnskog yrkade med hansyn till svarigheter att komma upp for
backen vid halt vaglag att forslaget att gora overgangsstallet pa Lerviksvagen vid
Breviksvagen upphojt stryks.
Bjom Jacobson yrkade bifall till detta yrkande.
Mats Nyman yrkade att, med hansyn till omradets karaktar, ingen belysning satts upp pa
Ekhammarsvagen innan enkaten ar genomford.
Bjom Jacobson yrkade avslag pa detta yrkande.
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Arsmotet beslutade
att bifalla yrkandet av Leif Sundberg och Anna Finnskog att inte gora overgangsstallet vid
Breviksvagen upphojt.
att avsla yrkandet av Mats Nyman att inte satta upp belysning pa Ekhammarsvagen 2020,
samt
att godkanna styrelsens forslag till verksamhetsplan och budget 2020 samt planen for 20212024 med andring av att punkten om upphojt overgangsstalle vid Breviksvagen utgar.

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

§ 10. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslangd.
Bjom Jacobson redovisade styrelsens forslag till budget for 2020 och foreslog att satta av
lagst 400 000 kr till foreningens reservfond for kommande vagbelaggningsarbeten samt att
oka utdebiteringen till 1,45 krona per andelstal.
Arsmotet beslutade
att godkanna styrelsens forslag till budget for 2020
att gora en avsattning pa minst 400 000 kr till reservfonden under 2020
att faststalla debiteringslangden for 2020 med en utdebitering om 1,45 krona per andelstal.

§ 11. Val av styrelse och styrelseordfbrande.
Valberedningen genom Jan-Olov Persson redogjorde for valberedningens forslag.
Till ordinarie styrelseledamoter omvaldes enligt valberedningens forslag pa tva ar Leif
Eriksson, Bjom Jacobson och Michael Karlsten.
Till suppleanter pa ett ar omvaldes enligt valberedningens forslag Daniel Axner, Tomas
Fridstrom och Richard Ekstrand.
Bjorn Jacobson valdes enligt valberedningens forslag till ordforande pa ett ar (omval).
Kvarstaende i styrelsen, valda pa tva ar 2019, ar Gudrun Gustafsson och Mats Josell.

§ 12. Val av revisorer.
Till revisor pa tva dr omvaldes Mats Pemer och till revisorssuppleant pa tva ar Bertil Koch
Kvarstaende revisor, vald pa tva ar 2019, ar Micael Freij.

§ 13. Val av valberedning.
Till ledamoter av valberedningen omvaldes Jan-Olov Persson och Sven Erik Wanell.

§ 14. Ovriga fragor.
Inga ovriga fragor forelig.
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§ 15. Meddelande av plats dar arsmbtesprotokollet halls tillgangligt.
Meddelades att originalprotokoUet kommer att fmnas tillgangligt hos Leif Eriksson
Breviksvagen 19 inom 14 dagar fran arsmotet. Protokollet kommer ocksa att skannas in och
fmnas tillgangligt pa vagforeningens hemsida samt sandas till de medlemmar som lamnat sin
e-postadress till foreningen.

§ 16. Sammantradet avslutas.
Ordforanden forklarade motet avslutat.

Sven Erik Wanell
Sekreterare

Justeras:
Mats Pemer
Ordfbrande

Anna Finnskog
Justerare

Hakan Ehn
Justerare

