Styrsö Vägförening
Box 23 430 84

STYRSÖ

Årsmötesprotokoll 20110326
Mötet avhölls i Styrsöskolans Musiksal kl 11.00.
Närvarande: 26 medlemmar.

§1. Årsmötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av funktionärer för årsmötet.
a) Ordförande.
Mötet valde föreningens ordförande Jan Kjellberg till mötesordförande.
b) Sekreterare.
Mötet valde föreningens sekreterare Anders Sihlbom sekreterare för mötet.
c) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Mötet valde Ingemar Calmerbjörk och Hans Karlsson.
§3. Godkännande av kallelsen.
Mötet godkände kallelsen till mötet.
§4. Godkännande av dagordning.
Mötet godkände dagordningen.
§5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Ordförande Jan Kjellberg föredrog den med kallelsen bifogade
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.
På en medlemsfråga om obetalda medlemsavgifter redovisades att styrelsen har
begärt handräckning av kronofogdemyndigheten.
§6. Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse föredrogs och där föreslog revisorerna att ge styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, vilket godkändes av årsmötet.
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör.
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§8. Val av ordförande för 1år.
Valberedningen förslog omval för Jan Kjellberg och mötet valde honom för ytterligare
1år som ordförande.

§9a. Val av övriga ordinarie ledamöter 2år.
Mötet valde enligt valberedningens förslag omval 2 år för Lennart Öberg samt nyval
av Anette Jalmestam och Jan Bjurström. Årsmötet tackade avgående
styrelsemedlemmarna Magnus Lundin och Jan Landén för lång och trogen tjänst.
§9b. Val av revisor/revisorssuppleant 2år.
Valberedningen föreslog omval av Jonas Hellström som ordinarie revisor och Reidun
Larsson som revisorsuppleant vilket mötet biföll.

Styrelse för 2011
Jan Kjellberg Ordförande (omval 1år)
Ingvar Börjesson Kassör
Anders Sihlbom sekreterare
Anna-Lena Albinsson ledamot
Lennart Öberg ledamot (omval 2år)
Jan Bjurström ledamot (2år nyval)
Anette Jalmestam ledamot (2år nyval)
§10. Beslut om firmatecknare för föreningen.
Mötet beslutade att ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.
§11. Styrelsens framlagda debiteringslängd samt förslag om uttaxering med
100 kr/andelstal.
Årsmötet godkände debiteringslängden och beslutade att uttaxeringsnivån är
oförändrad 100kr/andelstal.
§12. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat.
Mötet godkände förslaget.
§13.Val av valberedning.
Mötet beslutade omval 1år, för den sittande valberedningen, dvs Olof Jacobsson och
Olof Johansson.
§14. Övriga frågor.
• Fråga om underhåll av ”Gamla Tångenvägen” kom upp. Ordf, informerade om
att vägen bara delvis ligger under vägföreningens ansvar utan det är berörda
fastighetsägare som själva får underhålla vägen
• En fråga om att tunga transporter sliter på våra vägar kom upp och hur SVF
ska kunna ta extra betalt för detta. Ordf. berättade att SVF endast får ta betalt
av fastighetsägare med fastställda andelstal. T.ex. VA-verket betalar för 100
andelar.
• Trafiken: En fråga om huruvida SVF kan informera om att fotgängare går till
vänster kom upp. SVF har flera gånger informerat om detta och kommer att
informera igen.
• Det är trångt på Brattenvägen framför ”Bjurströms” där det i vinter dessutom
bildats en stor vattenpöl och under lång tid en stor isfläck. Vägföreningen ska
åtgärda dräneringen. Ordf. informerade även om att frågan om att bygga
mötesplatser lagts på is eftersom Trafikkontoret ställer stränga krav på att
mötesplatser ska vara minst 12m långa åt varje håll.
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Årsmötet underströk och uppmanade styrelsen att ta i hårdhandskarna mot
medlemmar som upprepade gånger struntat i att betala den lagstadgade
årsavgiften till SVF. Styrelsen kommer nu att gå direkt till
kronofogdemyndigheten med dessa fall i höst.
Sten Wessberg hade en fråga om varför SVF rensat diken utmed hans tomt.
Ordf. svarade att remsan utmed vägen är vägmark och att allteftersom diken
fylls igen, måste vägföreningen återställa diken för bästa dränering.
Problemet med att träd växer in på vägmark: Vägföreningen har skickat ut
föreskrifter varje år till fastighetsägarna på Styrsö om att hålla efter
växtligheten utmed våra vägar. Trots detta har SVF funnit att på många håll
har träd vuxit långt in över våra vägar och skapat problem för trafikanter.
Vägföreningen har därför bekostat (c:a 30tkr) trädklippning i vinter utmed våra
vägar.
Ordf. informerade om att när häckar växer sig in över vägen och blir en
trafikfara, så kan detta polisanmälas.
Guppet på Brattenvägen i backen som bara blir större och större kommer att
åtgärdas.

§15. Årsmötets avslutning.
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.
Styrsö 2011-03-26
Jan Kjellberg
Mötesordförande

Anders Sihlbom
Mötessekreterare

Justeras:
Hans Karlsson

Ingemar Calmerbjörk

