
Styrsö Vägförening 
Box 23 430 84  STYRSÖ 

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
MED STYRSÖ VÄGFÖRENING 2020 

Datum: Lördagen den 10 oktober 2020 
Plats: Styrsö BK, Amneviksvallen 
Tid: Kl. 13:00 - 14:15 
Närvarande: 18 medlemmar 
Bilagor: 1. Kallelse till SVF årsstämma 2020, § 3-4 
 2. Verksamhetsberättelse 2019, § 5 
 3. Ekonomisk redovisning 2010 och budget 2020, § 5 och § 11 
 4. Revisionsberättelse 2019, § 6 
 5. Valberedningens förslag till styrelse i SVF 2020, § 8-9 
 6. Förslag till underhållsplan 2020, § 12 och svar på inkommen motion, § 13 
 7. Motion från Peter Andersson, § 13 
 8. Replik från Peter Andersson gällande styrelsens svar på motionen, § 13 

§ 1.  Föreningsstämmans öppnande 
 Föreningens ordförande Gustaf Asplund hälsade alla välkomna och förklarade    
 föreningsstämma 2020 för öppnad. Ordinarie föreningsstämma skulle ha hållits lördagen den  
 21 mars men ställdes in på grund av utbrottet av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens   
 rekommendationerna om att undvika större sociala sammanhang. 

§ 2. Val av funktionärer för föreningsstämman 
  
 a) Val av ordförande 

 Stämmans beslut: 
 att välja föreningens ordförande Gustaf Asplund till mötesordförande för stämman. 

 b) Val av sekreterare 

 Stämmans beslut: 
 att välja föreningens sekreterare Alex Hirschi till mötessekreterare för stämman. 

 c) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

 Stämmans beslut: 
 att välja Janne Ericsson och Maria Gerle till protokolljusterare tillika rösträknare. 

Ordförande: ___________ Sekreterare: ___________  
 
Justerare: ___________ Justerare: ___________  Sida  av 1 6
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§ 3. Godkännande av kallelsen 
 Kallelsen till ordinarie föreningsstämma (bilaga 1) har i enlighet med stadgarnas § 14   
 utfärdats av styrelsen genom brev till medlems folkbokföringsadress senast 2 veckor innan   
 stämman. Kallelse till denna stämma har annonserats via anslag i livsmedelsbutikerna,   
 på hållplatserna, via vägföreningens hemsida och Facebookgrupperna Anslagstavlan i Södra  
 skärgården, Styrsö i Samverkan samt Södra Skärgårdens Informationssida.  
   
 Stämmans beslut: 
 att anse föreningsstämman behörigen utlyst och godkänna kallelsen. 

§ 4. Godkännande av dagordning 
 Ordförande föredrog dagordningen. 

 Stämmans beslut: 
 att  godkänna dagordningen. 

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
 Ordförande Gustaf Asplund föredrog verksamhetsberättelsen för 2019 (bilaga 2).    
 Kassör Ingvar Börjesson föredrog årsredovisningen/ekonomiska redogörelsen för 2019  
 (bilaga 3). Kassören kompletterade att föreningen får in avgifter på nybyggnationer på 80 000            
 kronor under 2020. 

 Stämmans beslut: 
 att  godkänna och lägga verksamhetsberättelsen för 2019 till handlingarna. 
 att godkänna och lägga årsredovisningen för 2019 till handlingarna. 

§ 6. Revisorernas berättelse 
 Revisor Jonas Hellström föredrog revisorernas berättelse (bilaga 4) som föreslog att balans-  
 och resultaträkning fastställs enligt framställan samt tillstyrkte att styrelsen beviljas    
 ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 Stämmans beslut: 
 att  lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 att enligt revisorernas förslag fastställa balans- och resultaträkning för 2019. 

§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör 
 Revisorerna föreslog att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och kassör för 2019. 

 Stämmans beslut: 
 att i enlighet med revisorernas förslag bevilja ansvarsfrihet för styrelse och kassör för  
  2019. 

Ordförande: ___________ Sekreterare: ___________  
 
Justerare: ___________ Justerare: ___________  Sida  av 2 6
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§ 8. Val av ordförande för 1 år 
 Valberedningen förslog omval på föreningens ordförande Gustaf Asplund för val på 1 år   
 (bilaga 5). 

 Stämmans beslut: 
 att  välja Gustaf Asplund till ordförande för omval på 1 år. 

§ 9. Val 
 a) Val av övriga ordinarie ledamöter för 2 år 
 Ordförande Gustaf Asplund informerade att Alex Hirschi, Gustaf Svensson och Magnus   
 Andreasson kvarstår till 2021. Förslag till omval på 2 år för Rosita Kjellberg och Hilkka   
 Salo Olsén samt förslag till nyval på 2 år för Karl-Johan Löfqvist (bilaga 5). 

 Valberedningens representant Per Wedel informerade att det fanns fler intresserade att   
 ställa upp till styrelsen än vad som fanns platser, vilket var positivt. Ordföranden informerade  
 om att Karl-Johan Löfqvist har varit adjungerad till styrelsen sedan april månad 2020. 

 Stämmans beslut: 
 att välja Rosita Kjellberg och Hilkka Salo Olsén till ledamöter för omval på 2 år. 
 att välja Karl-Johan Löfqvist till ledamot för nyval på 2 år. 

 b) Val av revisor och revisorssuppleant  
 Ordförande föredrog valberedningens förslag att välja Marie Paaske till omval på 2 år Jonas  
 Hellström och Reidun Larsson kvarstod på 1 år. 

 Stämmans beslut: 
 att välja Marie Paaske Jonas Hellström till revisor för omval på 2 år. 
  
 Noterades till protokollet föreningens sammansättning av styrelse och revisorer för 2020. 
  
 Styrelsen: 
 Gustaf Asplund, ordförande (omval 1 år) 
 Gustaf Svensson ledamot (kvarstår 1 år) 
 Alex Hirschi, ledamot (kvarstår 1 år) 
 Magnus Andreasson, ledamot (kvarstår 1 år) 
 Rosita Kjellberg, ledamot (omval 2 år) 
 Hilkka Salo Olsén, ledamot (omval 2 år) 
 Karl-Johan Löfqvist (nyval 2 år) 

 Noterades till protokollet att styrelsen inom sig utser kassör, sekreterare och övriga funktioner. 

Ordförande: ___________ Sekreterare: ___________  
 
Justerare: ___________ Justerare: ___________  Sida  av 3 6
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 Revisorer: 
 Marie Paaske (omval 2 år) 
 Jonas Hellström (kvarstår 1 år) 
 Revisorssuppleant: 
 Reidun Larsson (kvarstår 1 år) 

§ 10. Styrelsens förslag till debiteringslängd med indexuppräknad uttaxering per andelstal 
 Ordförande Gustaf Asplund föredrog styrelsens förslag till debiteringslängd,    
 som varit tillgängligt för granskning på presidiets bord under hela föreningsstämman. 

 Stämmans beslut: 
 att bifalla styrelsens förslag till debiteringslängd med indexuppräknad uttaxering per   
   andelstal höjt 1,8 % med 4 kronor från 204 kronor till 208 kronor. 

§ 11. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 
 Kassör Ingvar Börjesson föredrog inkomst- och utgiftsstaten/budget (bilaga 3) som varit   
 utsänd tillsammans med kallelsen. 

 Fråga ställdes om plan finns för att åtgärda kantfyllnad mot diken och snöpinnar. Ordförande  
 svarade att styrelsen tar emot förslag på behov där det behöver fyllas upp och höjas på sidorna 
 och tog till sig synpunkt om snöpinnar. 

 Stämmans beslut: 
 att bifalla styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget) för 2020. 

§ 12. Underhållsplan för 2020 
 Ordförande Gustaf Asplund föredrog underhållsplan för 2020 (bilaga 6). Punkterna 1-6 är i  
 princip åtgärdade. Styrelsen kom överens om att stå för halva kostnaden för att åtgärda halva  
 vägen ut till Halsviksbryggan på grund av att den ansågs viktig och i dåligt skick. Styrelsen  
 uppmuntrar felanmälan av vattensamlingar och översvämningar via hemsidans   
 kontaktformulär under rubriken Kontakta oss eller via e-post kontakt@styrsovag.se  

 Stämmans beslut: 
 att godkänna på stämman föredragen underhållsplan för 2020. 

§ 13. Inkommen motion och styrelsens svar 
 Ordförande Gustaf Asplund föredrog styrelsens svar (bilaga 6) till inkommen motionen från  
 Peter Andersson (bilaga 7). Peter Andersson hade inlämnat en skriftlig replik på styrelsens   
 avvisande av motionen (bilaga  8) som lästes upp. Styrelsen kommenterade repliken att det   
 inte finns möjligheter att ändra  uppdraget för vägföreningen då det är reglerat i lag.    
 Ordförande yrkade för styrelsens sida nej till Peter Anderssons förslag i replikinlagan. 
   

Ordförande: ___________ Sekreterare: ___________  
 
Justerare: ___________ Justerare: ___________  Sida  av 4 6
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 Stämmans beslut: 
 att i enlighet med styrelsens förslag till beslut avslå motionen och att avslå yrkandena i  
  replikinlagan. 

§ 14. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 Styrelsen föreslog till ersättning för styrelse och revisorer om 2 prisbasbelopp och att   
 styrelsen fastställer fördelningen. 
 
 Stämmans beslut: 
 att  bifalla styrelsens förslag till ersättning till styrelse och revisorer om 2    
  prisbasbelopp, som styrelsen därefter fördelar internt. 

§ 15. Val av valberedningen 
 Ordförande föreslog omval på 1 år för nuvarande ledamöter i valberedningen:    
 Andreas Ericson, Per Wedel och Maria Gerle. 

 Stämmans beslut: 
 att till ledamöter i valberedningen välja Andreas Ericson, Per Wedel och Maria Gerle för 
  omval på 1 år. 

§ 16. Övriga frågor 
 a) Trafiksituationen  
 Rosita Kjellberg framförde ett tack till alla som delat ut flygblad med information. 

 Frågan om den försämrade trafiksituationen diskuterades, framför allt problemen med   
 hastigheter och trängsel som skapar otrygghet på vägarna för cyklister, fotgängare och barn.  
  
 Problemen med häckar och övrig vegetation, som växer ut över vägarna lyftes.  

 Synpunkt framfördes att i flygbladen ta upp ordningen för trafikslag: gående,    
 cyklister och fordon. Fråga ställdes gällande vilken information som tillfälliga besökare som  
 till exempel hantverkare får. Ordförande svarade att de som söker dispens får    
 information om att endast köra under arbetstid. Samtliga medlemmar bör uppmärksammas på  
 denna problematik och deras ansvar att informera hantverkare som anlitas. Vårt gemensamma 
 ansvar för att säga till och ifrån betonades när vi ser någon till exempel kör för fort.  
  
 Förslag lyftes gälande dekaler med fråga om personen har dispens att sätta på fordon. Förslag  
 att vägföreningen ställer frågan med påpekanden om hur hantverksfordon används. Möjlighet  
 finns att häva dispenser som inte följs. De som kommer ut över dagen får ingen information  
 alls. Förslag lyftes om att göra en film om trafiken på Styrsö. 

 Styrelsen tog till sig framförda synpunkter och ska arbeta vidare med dessa. 

Ordförande: ___________ Sekreterare: ___________  
 
Justerare: ___________ Justerare: ___________  Sida  av 5 6
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 b) Fraktterminal Styrsö Bratten 
 Fråga lyftes gällande att färjeläget på Bratten ska stängas av och vad konsekvenserna blir.   
 Dykdalben ska bytas och avstängning ska ske under januari-mars 2021. Trafikkontoret har   
 tagit beslut om detta utan att informera vägföreningen. Ordförande har framfört kritik till   
 Trafikkontoret men utan gehör. Samtliga transporter, även de till Donsö, kommer att ske till  
 Sandvik, vilket kommer att innebära innebära ökad trafik över hela ön. Fråga ställdes om att  
 ta ut en avgift för det extra slitaget av vägarna som den ökade trafiken innebär. En vägsyn ska  
 genomföras innan. Finns det möjlighet att begränsa transporterna? Styrelsen ska ta upp frågan 
 om möjligheter att frakten istället går via Skäret och att Trafikkontoret kommer ut på besök  
 för att titta på vägarna. 

 c) Skyltar “Walk on the left side” 
 Förslag lyftes gällande skyltar “Walk on the left side” för turister som kommer ut och som   
 inte är svensktalande. Ordförande nämnde att skyltar är uppsatta. Fler mindre skyltar är på   
 väg att sättas upp. Förslag om kampanj med klistermärken togs upp. Förslag lyftes om båtarna 
 kan ha anslag uppsatta. Styrelsen tog till sig dessa förslag. 

 d) Vägbelysningen 
 Fråga är om de gamla stolparna ska tas bort? Ordförande svarade att belysningen inte är   
 vägföreningens ansvar. Trafikkontoret vill helst att vägföreningen tar över ansvaret för   
 stolparna till vägbelysningen, vilket alla vägföreningar i södra skärgården gemensamt motsatt  
 sig. Ellevio har ansvaret för detta. 

§ 17. Föreningsstämmans avslutning 
 Mötesordförande Gustaf Asplund tackade alla närvarande samt förklarade föreningsstämman  
 för 2020 avslutat.  

Styrsö 2020-10-18 

_______________________  _______________________ 
Gustaf Asplund  Alex Hirschi 
Föreningens ordförande SVF  Sekreterare 
 

Justeras: 

_______________________  _______________________ 
Janne Ericsson  Maria Gerle

Ordförande: ___________ Sekreterare: ___________  
 
Justerare: ___________ Justerare: ___________  Sida  av 6 6


