Styrsö Vägförening

Box 23
430 84 Styrsö
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Årsmötesprotokoll 2005-03-05

Mötet avhölls i Styrsöskolans Musiksal kl 11.00.
Närvarande: ca 50 medlemmar.
§1. Årsmötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2. Val av funktionärer för årsmötet.
a) Ordförande.
Mötet valde föreningens ordförande Jan Kjellberg till mötesordförande.
b) Val av sekreterare.
Mötet valde föreningens ordinarie sekreterare Magnus Lundén till sekreterare för mötet.
c) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Mötet valde Robert Göthman och Per Gustavii.
§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 för 2005.
§6. Revisorernas berättelse.
Föreningens ordinarie revisor Jack Larsson föredrog revisionsberättelsen för 2004.
Revisorerna föreslog att lämna styrelsen ansvarsfrihet för år 2004.
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör.
Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§8. Val av ordförande för 1år.
Jan Kjellberg ställde upp för omval och mötet valde honom till föreningens ordförande
ytterligare 1år.
§9a. Val av övriga ordinarie ledamöter 2år.
Jan Landén, Magnus Lundén och Lennart Öberg ställde upp för omval. Mötet beslutade att
välja dessa till ordinarie ledamöter på 2 år.
§9b. Val av revisor/revisorssuppleant 2år.
Jonas Hellström ställde upp för omval som revisor och Reidun Larsson som
revisorssuppleant. Mötet valde dessa för 2år.

Styrelse för 2005

Jan Kjellberg Ordförande (omval)
Magnus Lundén (omval)
Solveig Andersson
Anna-Lena Albinsson
Jan Landén (omval)
Anders Sihlbom
Lennart Öberg (omval)
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§10. Beslut om firmatecknare för föreningen.
Mötet beslutade att ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.
§11. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd.
Mötet godkände förslaget.
§12. Styrelsens förslag om uttaxering med 50 kr/andelstal.
Mötet godkände förslaget.
§13. Arvode till styrelse och revisorer.
Mötet godkände förslaget att behålla ersättningsnivåerna från 2004.
§14. Styrelsens förslag om vägreparationer.
Styrelsen föreslog att lägga 225 000:- på asfaltering under 2005. Prioriterade sträckor är
Hallsviksängen och Kråkeberget.
Mötet godkände förslaget.
§15. Styrelsens förslag till ändring i de lokala trafikstadgarna vad beträffar golfbilar.
Ordförande gjorde en kort bakgrundsbeskrivning till frågan. Denna innefattade styrelsens
kallelse till ett info.möte 29/1 2005 som i sin tur ledde till uppdraget till oss i styrelsen att
formulera ett tilläg till trafikstadgan, att rösta om vid detta möte.
Styrelsen lade följande förslag till ändring:
- ”Golfbilen” tillåts endast med el-drift, och med max 130cm bredd och 280cm längd.
- En begränsning införs på fyrhjuliga bränsledrivna EU-mopeder. Sluten kaross och
rattstyrning skall ej tillåtas. Redan befintliga sådana fordon ges dispens.
Mötet godkände förslaget.
Mötet betonade vikten av att styrelsen ”stämmer av” ändringen med Donsö.
§16. Fråga till årsmötet om dispenser för fyrhjuliga motorcyklar.
Ordförande redogjorde för bakgrunden till frågan och gick igenom styrelsens skäl för avslag
vid tidigare dispensansökning under året.
Ordet släpptes fritt.
Mötet utryckte en återhållsam inställning till fordonstypen. Förslag om olika former av
restriktioner i denna typ av dispenser diskuterades.
Mötet enades om ett förslag där fordonet endast ges generell dispens om synnerliga skäl kan
åberopas.
Dispensen skall endast gälla dagtid, förslagsvis kl. 6-18 vardagar.
Dispensen gäller ett år i taget och går först på remiss till föreningens styrelse.
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§17. Val av valberedning.
Mötet beslutade omval för den sittande valberedningen för 2005, dvs Olof Johansson och
Olof Jakobsson.
§18.Övriga frågor
Utdebitering:
Olof Johansson tog upp frågan om utdebiteringsnivåerna. Han befarade att föreningen
behöver stärka kassan rejält för framtida reparationer av våra vägar. Han föreslog mötet en
generell höjning f.o.m. nästa år.
Han fick mothugg av andra deltagare. Bl.a. att sparsamhet är en dygd och att föreningen skall
underhålla vägarna, inte höja standarden.
Mötet påmindes också om att vi efter många år utan några utdebiteringar bör vara försiktiga
med för kraftiga avgiftshöjningar.
Ordförande presenterade ett förslag till en 5-årig reparationsplan av våra vägar där
kostnadsnivån låg på ca 200.000:-/år. Dvs samma kostnad/medlem som tidigare.
Efter vidare diskussion beslutade mötet att inte införa någon generell höjning. Styrelsen
fortsätter som tidigare att kontinuerligt bedöma reparationsbehoven. Visar det sig att den
föreslagna reparationsplanen inte håller finns ju möjligheten att då höja avgiften.
Slamtransporter:
Per Gustavii tog upp frågan om Donsö avloppsslam och de transporter över Styrsö som
hanteringen medför. Det är inte bara ett problem ur trafik och miljösynpunkt utan dessutom en
tung transport som sliter på våra vägar.
Styrelsen uppdrogs av mötet att skriva till berörd instans och påtala behovet av en bättre
lösning av problemet.
Gångtrafik:
En mötesdeltagare ansåg att gångtrafiken behövde regleras. Föreslog att föreningen verkar för
att gående går på vänstra sidan av vägen.
Mötet påmindes om människans irrationella förmåga och fria vilja. Alla måste samsas på våra
smala vägar. De som framför fordon måste ta hänsyn till gående och anpassa hastigheten
därefter.
Mötet bestämde att styrelsen uppdrar åt nämnden att informera i ”Saltstänk” om vänstertrafik
för gående och att man diskuterar ev. information till turister vid bryggorna.
§19. Årsmötets avslutning. (Felaktigt angiven som §16 i dagordningen.)
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Jan Kjellberg
Mötesordförande

Magnus Lundén
Mötessekreterare

Per Gustavii
Protokolljusterare

Robert Göthman
Protokolljusterare

