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STOCKBY VÄGFÖRENING
PROTOKOLL FÖRT VID STOCKBY VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 12
NOVEMBER 2019, KL 19.00 I STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD

1§

Mötets öppnande och val av mötesordförande
Vägföreningens ordförande Vilhelm Boije hälsade alla (51) närvarande medlemmar (43 fastigheter) samt
kommunens representant Kersti Burm välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Vilhelm Boije valdes till
ordförande för årsmötet.

2§

Val av sekreterare för årsmötet
Gunnel Lärka Rafner valdes till mötessekreterare.

3§

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Jan-Aksel Lundström och Bengt Rafner valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

4§

Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning
Kallelse hade utsänts vecka 40 till samtliga medlemmar samt annonserats på föreningens hemsida. Mötet
fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

5§

Fastställande av röstlängd
Röstlängd tillika debiteringslängd fanns framlagd vid mötestillfället. Röstlängden fastställdes av mötet.

6§

Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning
Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning med noter har funnits tillgängliga på föreningens
hemsida och har även lagts ut på biblioteket i Stenhamra. Kopior fanns tillgängliga för deltagarna vid årsmötet.
Vilhelm Boije (föreningens ordförande) föredrog kortfattat de viktigaste punkterna under verksamhetsåret. Se §16
angående enkätresultat.
Kenneth Bergman (vägföreningens kassör) redogjorde i korthet för föreningens resultaträkning. Resultatet efter
bokslutsdispositioner för verksamhetsåret 2018–2019 uppgick till 31 039 kronor.
Mötesordföranden lämnade därefter ordet fritt för frågor.
Beslutades att resultatet efter bokslutsdispositionerna (31 039 kr) skall flyttas till underhållsfonden.
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7§

Revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning verksamhetsåret 2018–2019.
Föreningens revisor Elisabeth Palm ansåg att årsredovisningen följt god sed. I revisionsberättelsen tillstyrker
revisorerna ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
Resultat- och balansräkning godkändes och fastställdes därefter av mötet samt lades till handlingarna.

8§

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret beviljades av mötet.

9§

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Motionerna samt styrelsens förslag till åtgärder (bifall eller avslag) återfinnes längst bak i
bilagan ”Årsmöteshandlingar”.
Motion 1: Stämman avslår motionen. Stämman uppmanar de boende att ta bilder på felparkerade bilar på
Blåsbacksvägen vid varje tillfälle och skicka till kommunen. Stockby vägförening kommer också att åter igen ta upp denna
fråga vid mötet med Ekerö kommun den 5 mars 2020.
Motion 2: Stämman tillstyrker motionen med tillägget att invänta kommunens åtgärder gällande gångvägsbommar.

10§

Granskning och fastställande av styrelsens förslag till:
i.

Åtgärdsprogram för 2019/2020
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året har funnits tillgänglig på föreningens
hemsida samt funnits utlagd på biblioteket i Stenhamra.
Mötesordföranden redogjorde för planen och lämnade därefter ordet fritt för frågor.
Administration
Inga frågor
Vägunderhåll
Inga frågor
Belysning
En offert för förbättring av belysningen i ”Gamla Stenhamra” har visat att det kommer att kosta 800 000
– 900 000 kr. Detta är inte budgeterat 2019/2020 och en fortsatt utredning kommer att göras.
Grönområden
Inga frågor

Ekonomi
Inga frågor
Stämman godkände verksamhetsplanen för kommande år.

ii.

Arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
Föreningens ordförande presenterade styrelsens förslag till arvoden för styrelse med suppleanter,
revisorer och valberedning. Arvodena för vägmästare, kassör och grönområdes- och belysningsansvarig i
styrelsen har höjts med 5000 kr/år medan övriga arvoden är oförändrade.
Mötet biföll styrelsens förslag om ökning av föreslagna arvoden.
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iii.

Utgifts- och inkomststat för 2018 – 2019
Föreningens kassör, Kenneth Bergman presenterade utgifts- och inkomststaten för 2019 - 2020.
Styrelsens förslag till årsbudget för det kommande året har funnits tillgänglig på föreningens hemsida
och har även lagts ut på biblioteket i Stenhamra. Se bilaga ”Årsmöteshandlingar”.
Mötesordföranden lämnade ordet fritt för frågor.
Mötet beslutade godkänna det framlagda budgetförslaget

iv.

Vägavgift
Vägavgifter grundas på andelstal som beslutats av lantmäteriet. Styrelsens förslag till avgift för
verksamhetsåret 2019/2020 är oförändrad 256 kr/andel.
Mötet ombads att ta ställning till styrelsens förslag till vägavgift för 2019/2020.
Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag.

11§

Sista betalningsdag för vägavgifter samt meddelande om när protokoll och debiteringslängd finns
tillgängliga för granskning
Vägavgiftsavier sänds ut i november med sista betalningsdatum 2019-12-31. Debiteringslängd fanns framlagd vid
mötet. Protokoll anslås på föreningens hemsida 2019-11-17 samt på www.stockbyvagforening.se.
Debiteringslängd förvaras efter mötet hos föreningens sekreterare.
Mötet beslutade att godkänna föreslaget betalningsdatum.

12§

Val av ledamöter & suppleanter till styrelsen
Valberedningen framförde sitt förslag genom sammankallande Klaus Czerlitza.
Ledamöter på 2 år
Gunnel Lärka Rafner
Rune Blomqvist

2021
2021

Suppleanter på 2 år
Frank Pfestorf
Patrik Wohlfeil

2021
2021

Mötet biföll detta förslag.

13§

Val av ordförande
Valberedningen föreslog Vilhelm Boije som ordförande för verksamhetsåret 2019 - 2020.
Mötet biföll detta förslag.

14§

Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningens förslag till revisor:
Dan Normark på 2 år
Valberedningens förslag till revisorssuppleant:
Mattias Idevik på 2 år.
Elisabeth Palm
Dan Normark

revisor
revisor

Mandattid utgår 2020
Nyval - mandattid utgår 2021

Jan-Aksel Lundström
Mattias Idevik

revisorssuppleant
revisorssuppleant

Mandattid utgår 2020
Nyval - mandattid utgår 2021

Mötet biföll valberedningens förslag.
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15§

Val av valberedning
Valberedningen inför årets stämma har utgjorts av Klaus Czerlitza, och Per Lindblad.
Klaus Czerlitza och Per Lindblad föreslogs utgöra valberedning under kommande verksamhetsår.
Mötet biföll detta förslag.

16§

Övriga frågor (av ej beslutskaraktär samt i allmänintresse)
Vilhelm Boije redovisade resultatet från den medlemsenkät angående vad fastighetsägare inom Stockby
vägförening anser om övertagande av ga:14 till kommunen. 937 enkäter har skickats ut och 654 svar har
inkommit. Av dessa anser 618 fastigheter att kommunen bör ta över skötseln av våra vägar, 34 vill ha det som
idag och 2 kan ej bestämma sig.
Thomas Sjökvist meddelade att Närlunda vägförening gjort samma sak. De har skickat ut ca 3000 enkäter och
fått 1630 svar. Av dessa anser 98,7% att kommunen bör ta över skötseln av vägarna.
Jan-Aksel Lundström tog upp frågan om en gammal lekplats vid Vetevägen i hörnan mot Havrevägen med gamla
förstörda möbler och sandlådor. Han anser att lekplatsen bör snyggas upp eller tas bort. Kersti Burm meddelade
att man arbetar med en lekplatsplan på kommunen. Hon kände inte till denna lekplats. Bilder skall tas och skickas
till kommunen och frågan skall aktualiseras vid mötet med Ekerö kommun den 5 mars 2020.
Lennart Reutinger ansåg att de nya vägskyltarna vid övergångsstället på Alviksvägen sitter för högt.
Per Johnsson påpekade att klotter på byggnader bör anmälas till ansvarig för byggnaden så att sanering görs.
Detta gäller även pumpstationer (Roslagsvatten) samt kopplingsskåp (Ellevio).

Inga övriga frågor behandlades.
Aksel Lundström tackade styrelsen för ett väl utfört arbete.

17§

Meddelande om protokollsjustering
Protokollet från dagens årsmöte justeras hos sekreterare Gunnel Lärka Rafner, Klevbergsvägen 40b,
söndagen den 17 nov kl. 19:00.

18§

Mötet avslutas
Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och styrelsen för ett gott utfört arbete under det gångna
året.
Därefter förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Mötesordförande

___________________________________
Gunnel Lärka Rafner

___________________________________
Vilhelm Boije

Protokolljusterare

___________________________________

___________________________________

Jan-Aksel Lundström

Bengt Rafner
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Bilaga

Årsmöteshandlingar
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