Styrsö Vägförening
Box 23 430 84

STYRSÖ

Årsmötesprotokoll 20130323
Mötet avhölls i Styrsöskolans Musiksal kl 11.00.
Närvarande: 52 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 till sekreterare för mötet.
c) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Mötet valde Bo Lindqvist och Rolf Törnqvist.
§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.
Jan Bjurström presenterade på uppdrag av föregående årsmöte hur vägföreningen
skulle kunna lägga upp aktuell detaljerad kartinformation om vägföreningens vägar
på hemsidan, samt vad detta skulle kosta. Årsmötet beslutade att styrelsen genomför
förslaget. Jan bedömde att styrelsen skulle kunna få genomfört detta till sommaren.
På uppdrag av föregående årsmöte redovisade styrelsen vad det skulle kosta att
måla mittlinjer och sk. ”hajtänder” på våra vägar. Se vidare under punkt 14.
§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 2012.
§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, Jan
Bjurström och Anette Jalmestam.
§9b. Val av revisor/revisorssuppleant 2år.
Valberedningen föreslog omval av Jonas Hellström som ordinarie revisor och Reidun
Larsson som revisorssuppleant vilket mötet biföll.

Styrelse för 2013
Jan Kjellberg Ordförande (omval 1år)
Ingvar Börjesson Kassör
Anders Sihlbom sekreterare
Anna-Lena Albinsson ledamot
Lennart Öberg ledamot (omval 2år)
Jan Bjurström ledamot (omval 2år)
Anette Jalmestam ledamot (omval 2år)
§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
200 kr/andelstal.
Årsmötet beslutade att ej bifalla styrelsens förslag om höjning av uttaxeringsnivån (19
medlemmar röstade för och 23 medlemmar röstade mot förslaget). Årsmötet
godkände debiteringslängden med uttaxeringsnivån 100kr/andelstal.
Uttaxeringsnivån 2013 är oförändrad 100kr/andelstal. Beslutet föregicks av en livlig
diskussion på årsmötet. En sammanfattning av diskussionen och beslut av årsmötet
redovisas under övriga frågor.
§12. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat.
Mötet godkände ej förslaget utan skrev ner posten Vägarbeten, Asfaltering med
421800kr vilket motsvarar 100kr/andel gånger 4218 andelar.
§13.Styrelsens förslag om anslutningen av väg ”Linkulabacken”.
Årsmötet beslöt att vägföreningen ansluter väg ”Linkulabacken”.
§14.Styrelsens förslag till målning av väglinjer.
Ordf. presenterade vad det skulle kosta att måla väglinjer.
• Startkostnad 10000kr
• Målning av väglinje 25100kr/km väg exkl moms
• Målning av hajtänder/väjningspliktmarkering 60st 7800kr exkl moms
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fastställa omfattning av vägmålning.
§15 .Val av valberedning.
Mötet beslutade omval 1år, för den sittande valberedningen, Olof Jacobsson och
Olof Johansson.

§16. Övriga frågor
•

Ordf presenterade hur asfalteringskostnaderna skjutit i höjden de senaste 4
åren. Från 100kr/m2 till drygt 300kr/m2 exkl moms. Dock ska anmärkas att vi
har beslutat om att gå från 2cm tjock asfalt till 4-5cm tjock asfalt eftersom den
tunnare asfalten ej klarar miljön och belastningen på våra vägar.

•

Vägföreningen har 16km väg att underhålla med en beräknad livslängd på 20
år. Kostnaden för att asfaltera 1/20 del av våra vägar per år d.v.s. 800m väg/år
c:a 800000kr.

•

På en fråga om kommande asfalteringsarbeten, så meddelade ordf. att
tillfartsvägen från Skäretbryggan till Skäretvägen håller på att rasa och är i
omedelbart behov av reparation förstärkning mm.

•

På en fråga om varför tunga transporter till västra Styrsö ofta går via Bratten
svarade ordf. att tunga fordon skall ovillkorligen sättas iland på närmaste
trafikbrygga. Tydligen har ibland Styrsöbolaget inte tid att hinna med att köra
över till Sandvik utan väljer då att låta lastbilar som ska till västra Styrsö köra
iland vid Brattenbryggan för att sedan köra över till Tången. Detta är inte
tillåtet utan enl. våra trafikstadgar ska tunga transporter köras från den
trafikbrygga som ligger närmast uppdragsgivaren.

•

Årsmötet beslöt tillsätta en arbetsgrupp bestående av Jan Ericsson, Jan
Jägevall, Katrin Gerle, Kent Carlund samt ett par ledamöter ur styrelsen.
Arbetsgruppen fick följande direktiv av årsmötet att göra framtidsvision med
genomförbara förslag, konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning för
förslagen var för sig. Årsmötet bör även beakta de av Katrin Gerles och Jan
Jägevalls inskickade kommentarer och förslag i det fortsatta arbetet i
arbetsgruppen. Tidplan att arbetsgruppen presenterar förslagen innan nästa
årsmöte:
1. Utreda om vi kan ta ut höjda avgifter för tillfälliga dispenser för tung trafik.
(anm enligt lagen får vi endast ta ut en administrationsavgift)
2. Se över rutiner för fasta dispenser så att tydliga regler och praxis finns för
att övervaka att villkoren i dispensen följs och sätta praxis för när dispens
kan återkallas efter upprepade överträdelser av dispensvillkor.
3. Utreda om vi kan undanta vissa småvägar från genomfartstrafik med tunga
fordon BK3.
4. Göra inventering och analys av trafiksäkerheten på våra vägar, samt
komma med förbättringsförslag.
5. Se över om vi kan bygga bilfria cykel o promenadstråk på vår ö
6. Utreda lägre fartgränser för tunga fordon.
7. Se över måttgränser i de lokala trafikstadgarna för motorredskap klass II
(sk. ”Golfbilar”) samt införa måttgränser för eldrivna EU-mopeder.

•

På en fråga på årsmötet om nya parkeringsytan på Bratten – informerade
styrelsen om att den är avsedd för Golfbilar och att Fastighetsägarföreningen
hanterar frågan tillsammans med Göteborg Park&Natur.

§17. Årsmötets avslutning.
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.
Styrsö 2013-03-24
Jan Kjellberg
Mötesordförande

Anders Sihlbom
Mötessekreterare

Justeras:
Bo Lindqvist

Rolf Törnqvist

