Styrsö Vägförening
Box 23 430 84 STYRSÖ

Årsmötesprotokoll 2014-03-22
Mötet avhölls i Styrsö Missionskyrka kl 11.00.
Närvarande: 208 medlemmar
§1. Årsmötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av funktionärer för årsmötet.
a) Ordförande.
Mötet valde Bertil Pevantus till mötesordförande.
b) Sekreterare.
Mötet valde föreningens sekreterare Anders Sihlbom till sekreterare för mötet.
Mötesordföranden presenterade den nya missionskyrkan som byggdes 2010 som en
samlingslokal för hela Styrsö. Mötesordföranden tackade framtidsgruppen för arbetet
med att slutföra uppdraget med de 7 uppgifter man fick av förra årsmötet. Tre av
uppgifterna/frågorna ligger för beslut till årsmötet. Två av frågorna har styrelsen
åtgärdat, samt att två frågor skall överföras till Fastighetsägarföreningen.
c) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Mötet valde Ingegerd Jansson och Sofia Olsson.
§3. Godkännande av kallelsen.
Mötet godkände kallelsen till mötet.
§4. Godkännande av dagordning.
På en medlems önskan ströks lydelse för paragraf 10 och paragraf 18
flyttades upp till paragraf 10 på dagordningen.
Mötet godkände dagordningen. Efter justering
§5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Mötesordförande klargjorde att verksamhetsberättelse samt årsredovisning var
bifogat kallelse. Medlemsmötet gavs möjlighet att ställa frågor, därefter godkände
mötet verksamhetsberättelse och årsredovisning vilka lades till handlingarna.
§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 2013.
§8. Val av ordförande för 1 år.
Valberedningen hade trots idogt arbete inte lyckat få någon medlem att ta på sig
arbetet som ordförande. Mötesordföranden försökte ihärdigt att få någon av de 208

medlemmarna på årsmötet att ta på sig rollen som vägföreningens ordförande utan
att stämman kunde få fram någon som ville ta på sig uppdraget som ordförande.
Valberedningen ställde frågan på nytt till avgående ordförande, vilken efter viss
tvekan kunde tänka sig att ställa upp för ytterligare ett år. Det var viktigt att få en
fullständig styrelse för att undvika för föreningen en kostsam tvångsförvaltning. Det
finns exempel från vägföreningar på andra platser som blivit tvångsförvaltade av
kommunen och att kostnader mellan några hundra tusen till över miljonen påförts
varje fastighetsägare samt att årsavgiften höjts mycket kraftigt. Mötet lyckades
övertala sittande ordförande Jan Kjellberg att sitta 1 år till som ordförande och att
under tiden fram till nästa årsmöte hinna lära upp en ny ordförandekandidat.
Valberedningen fick i uppdrag att under året hitta en ersättare. Mötet valde Jan
Kjellberg för ytterligare 1år som ordförande med stor majoritet.
§9 Fyllnadsval av två styrelsemedlemmar på 1 år
Mötet valde enligt valberedningens förslag Jimmy Svanström och Alex Hirsi på ett år
§9a. Val av övriga ordinarie ledamöter 2 år.
Mötet valde enligt valberedningens förslag omval för Ingvar Börjesson samt nyval av
Björn Hedberg och Peter Friberg på två år.
§9b. Val av revisor/revisorssuppleant 2 år.
Valberedningen föreslog omval av Jack Larsson vilket mötet biföll.

Styrelse för 2014
Jan Kjellberg Ordförande (omval 1 år)
Ingvar Börjesson Kassör (omval 2 år)
Alex Hirsi ledamot (nyval 1 år)
Jimmy Svanström ledamot (nyval 1 år)
Peter Friberg ledamot (nyval 2 år)
Jan Bjurström ledamot
Björn Hedberg (nyval 2 år)
§10. Ersättning till styrelse och revisorerna
Årsmötet beslöt att höja styrelsens arvode till 2 basbelopp.
§11. Styrelsens framlagda debiteringslängd samt förslag om uttaxering med
200 kr/andelstal.
Årsmötet beslutade efter förslag från ett par medlemmar att höja utdebiteringen till
200 kr per andelstal med motiveringen att nu kan föreningen kraftigt öka underhållet
på våra vägar.
§12. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat.
Mötet gav styrelsen mandat att justera budgeten upp till den beslutade utdebitering
på 200 kr per andelstal samt ersättning till styrelse och revisorer.
§13. Styrelsens förslag att de lokala trafikföreskrifterna kompletteras med
förbud mot ”larvfötter” i stål.
Mötet beslöt att anta förslaget.

§14. Framtidsgruppens och styrelsens förlag om ändring av maxmått för
”golfbilar” max bredd 1,45m och max längd 3,2m. Samt Cathrine Gerles motion
om maxbredd 1,3m och maxlängd 2,8m.
Omräkning genomfördes för att säkerställa resultatet. Den slutna omröstningen gav
följande resultat som genom majoritet är beslutande:
Styrelsens & framtidsgruppens förslag gav 512 andelsröster.
Cathrines Gerles motion gav 520 andelsröster.
§15. Framtidsgruppens och styrelsens förlag om att begära medel för skyltning
och vägmålning som syftar till att begränsa tung trafik samt gångfartsområden.
Den slutna omröstningen gav följande resultat som genom majoritet är beslutande:
Ja till styrelsens och framtidsgruppens förslag 612 andelsröster.
Nej till styrelsens och framtidsgruppens förslag 390 andelsröster.
§16. Jan Ericsons motion om sammanslagning av Styrsö och Donsö
vägföreningar.
Den slutna omröstningen gav följande resultat som genom majoritet är beslutande:
Ja till motionen gav 152 andelsröster.
Nej till motionen gav 875 andelsröster.
§17. Jan Winges motioner om stadgeändringar mm.
Den slutna omröstningen gav följande resultat som genom majoritet är beslutande:
Ja till att jobba vidare med motionerna gav 354 andelsröster.
Nej till motionerna gav 643 andelsröster.
§18. Val av valberedning.
Mötet beslutade omval 1 år, för Olof Johansson, samt nyval 1 år för Magnus Lunden
och nyval av suppleant 1 år av Bo Lindqvist.
§19. Övriga frågor
•

Rosita Kjellberg pläderade för att det behövs målning av mittlinjer för att få
bättre trafikvett vid möten mm. Vägförenings styrelse jobbar vidare med
frågan.

•

Styrsö Fastighetsägare ordförande Henrik Bergdén informerade om
fastighetsägarföreningens dialog med Gbg Park&Natur om iordningsställande
av cykelparkering vid Bratten. Fastighetsägarföreningen har även lagt fram
förslag om flyttning av lastterminalen på Bratten till Kaninholmen under bron.
Även frågan om hur Arbores Stig ska kunna rustas upp och hur det ska
finansieras finns på fastighetsägarnas dagordning.

•

På en fråga om karta på vägföreningens vägar ska finnas på hemsidan så
berättade ordf att det är på gång.

•

På en fråga om framtidsgruppens arbete så klargjordes det att gruppen
kan anses ha utfört sina åtaganden efter att man genomfört ett initierat möte
med Fastighetsägarföreningen. Vid detta möte ämnar framtidsgruppen lämna
över återstående frågor till Fastighetsägarföreningen som kan anses bättre

lämpade att driva dem vidare. Efter detta sista åtagande avvecklas
framtidsgruppen.
§20. Årsmötets avslutning.
Mötesordförande tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.

Styrsö 2013-04-02

Jan Kjellberg
Ordförande SVF

Justeras:
Ingegerd Jansson

Bertil Pevantus
Mötesordförande

Sofia Olsson

Anders Sihlbom
Mötessekreterare

