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PROTOKOLL  fört  vid  Österskärs  Vägförenings  ordinarie  föreningsstämma

Datum:

Tid:

Plats:

2022-04-27

18.00

Bio  Facklan,  Stationsgränd  lO,  Åkersberga

Inledning

Osterskärs  Vägförenings  ord'Jörande  Margareta  Olin  inledde  med  att  hälsa  alla  välkomna  till  detia

årsmöte.  Hon  förklarade  anledningen  till  problematiken  med  utskicket  av kallelsen  till

föreningssfömman.

% l  Stämman öppnas

Österskärs  Vägförenings  ordförande,  Margareta  Olin,  f?5rk1arade  stäiriman  öppnad.

% 2 Val av ordförande  f?ir stämman

Stätnman  beslutade  att  utse  Jarlis  Jarlheden  till  ordförande  för  stämman.

e) 3 Val  av  sekreterare  för  stämman

Stämman  beslutade  att  utse  Sissi  Henriksson  till  sekreterare  för  stämman.

% 4 Upprättande  av röstlängd

Röstlängd  upprättades  genom  att  de närvarande  medlemmarna  antecknat  sig  på  närvarolista  samt

avlämnat  fullmakt  om  sådan  krävts.

Närvarande  vid  årsstämman  var  27 personer  varav  24 röstberättigade  deltagare

Stämman  beslutade  fastsfölla  närvarolistan/röstlängden.

Bilaga  I  till  origimlprotokollet.

% 5 Fråga om föreningsstämman  blivit  utlyst  enligt stadgarna

Kallelse  sändes  till  samtliga  fastighetsägare  mer  än två  veckor  före  stämman  per  post  i enlighet  med

stadgarna.

Stämman  beslutade  att  föreningsstämman  är utlyst  i enlighet  med  stadgarna.

Bilaga  2 till  originalprotokollet.
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%6 Fastställande  av  fiiredragningslista

Föredragningslistan  samt  övriga  handlingar  har  sänts  med  kallelse  till  samtliga  fastighetsägare

Stämman  beslutade  fastställda  föredragningslistan.

%7 Val  av  två  justeringsmän  tillika  valkontrollanter

Sfömman  beslutade  utse  Stellan  Sandström  ocli  Lise-Lotte  Billborn  att  vara  justerare  tillika
valkontrollanter.

%8 Styrelsens  berättelse  för  år  2021

Ordföranden  föredrog  verksamhetsberättelsen  i stora  drag.
Ordföranden  presenterade  styrelsens  ledamöter,  yalberedningen  och ersättare  till  ledamöterna.
Ordföranden  informerade  specifikt  om  att  Västra  Banvägen  kommer  att  övertas  av  Osteråkers  kommun
varför  inga  insatser  görs  av Vägföreningen  på denna  sträcka.

Stämman  beslutade  att  lägga  verksamlietsberättelsen  till  handlingarna.

%9 Revisionsberättelse  för  år  2021

Revisionsberättelsen  föredrogs  och  lades  till  handlingarna.

Stämman  godkände  resultat-  och  balansrälaiingen  som  därefter  lades  till  handlingania.

% 10 Fråga om ansvarsfrihet  flir  styrelsens ledamöter  beträffande  2021 års förvaltning
Sfömman  beslutade  att  ge styrelsen  ansvarsfrihet  för  2021  års förvaltning.

% Il  Framställningar  från styrelsen och medlemmarna  (motioner)

*  Motion  nr  I

Motion  om  utbyte  av  s k  chikaner  på  Östra  Banvägen  och  Västra  Banvägen  mot  långa  fartgupp
Motionären  (ej närvarande)  föreslår  att  s k chikaner  (trafiköar)  på  nämnda  vägar  byts  ut  till  långa
fartgupp,  för  att  få  bättre  flyt  itrafiken.

Styrelsen  föreslår  att  motionen  anses  besvarad.

Stämman  beslutade  i enlighet  med  Styrelsens  förslag  att  nuvarande  lösning  med  trafiköar  behålls,  då
fartgupp  p g a dåliga  markförhållande  skapar  vibrationer  och  att  nuvarande  trafiköar  ger  bäst  effekt  på
liastighetema.

*  Motion  nr  2

Motionären  (ej närvarande)  föreslår  att  den  målade  cykelbanan  på  Västra  Banvägen  tas bort.
Styrelsen  föreslår  att  motionen  avslås.

Stämman  beslutade  i enlighet  med  Styrelsens  förslag  att  ingen  ändring  sker  nu,  eftersom  ansvaret  för
Västra  Banvägen  inom  en alltför  avlägsen  fraintid  kommer  att  förändras.
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*  Styrelsens  flirslag  till  slitageersättningar

Ersättningen har tagits ut sedan 2009 i enlighet med stämmobeslut. För att ersättningen skall fölia

vägavgiftens  storlek  bör  den  höjas  eller  sänkas  beroende  på stämmans  beslut.  Stämman  föreslås  ge

styrelsen  uppdrag  att  justera  ersättningen  i motsvarande  grad

Styrelsen  föreslår  att  stämman  beslutar  enligt  förslag.

Sfömman  beslutadeienlighet  med  Styrelsens  förslag  att  fastställa  beloppen  till  11.300:-  sarnt  2.250:-

fr  o m 2022  stäinmans  avslut,  samt  att  styrelsen  får  delegation  att  justera  ersättningen  vid  frarntida

förändring  av andelstalsavgiften

Framfördes  önskemål  om  jöitydligande  på hemsidan  avseende  avgifter  och  beslutsgrund  för  detta

*  Styrelsens  förslag  avseende  trafiköar

Vid stämmobeslut  2019  efter  en motion,  beslöts  att  trafiköarna  ska  stå kvar  hela  vintern  på  vägarna

Styrelsen  föreslår  att  sfömman  beslutar  enligt  förslag.

Stämman  beslutade  i enlighet  med  Styrelsens  förslag  att  styrelsen  ges rätten  att  flytta,  ta  bort  eller  sätta

ut trafiköar  som  en del  av sin  normala  förvaltning  för  att  få  bra  vinterhållning.

Eilaga  3 till  origirialprotokollet

% 12 Styrelsens  förslag  till  arbetspian  för  2022

Redogiordes för planerad verksamhet 2022, vi]ken också frarngår av den utsända kallelsen.

Stämman  beslutade  att  fastställa  förslaget  till  arbetsplan  för  2022  med  tillägg  att  styrelsen  uppdrogs  att

upprätta  en dialog  med  kommunen  avseende  utsatta  fastigheter  i områden  med  högt  vatten  vid  högt

vattenstånd  (vilket  är kommunens  ansvar).

j  13 Ersättningar  till  styrelse  och  revisorer

Stämman  beslutade  om  oförändrad  ersättning  med  tillägget  att  revisoreri'ia  inte  längre  ingår  i detta

arvode  då en revisionsbyrå  numer  anlitas.

% 14 Styrelsens förslag  till  inkomst-  och utgiftsstat  för år 2022 samt fastställande  av framlagd
debiteringslängd

Stämman  beslutade

att  anta  förslaget  till  budget  för  år 2022

att  den  framlagda  debiteringslängden  fastställs  med  en utdebitering  av 2 900  kronor/andel

att  kosföaden'ia  inom  ramen  för  budgeten  får  omfördelas.
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% 15 Val av styrelse

Valberedningens  sammankallande  Catrin  Gutenberg  presenterade  valberedningens  förslag.

a)  Fyra  styrelseledamöter  för  en tid  av  två  år san'it  två  som  fyllnadsval  för  en tid  av ett  år

Stämman  beslutade  att  välja:

Peter  Sandberg  nyval

Ronny  Ekströmomval

Jan Söderberg  omval

Göran  Petr6n omval

Jan  Lindqvist

Ulf  Roos

fyllnadsval  l år

fyllnadsval  l år

b)  Tre  styrelseersättare  för  ett  år

Stämman  beslutade  att  välja:

Gabriella  Incrisci

Sissi  Henriksson

Pelle  Isroth

omval  I år

nyval  l år

nyval  l år

c)  Styrelseordförande  för  ett  år

Stämman beslutade att välia:

Peter  Sandberg

d)  Val  av revisionsbyrå

Stämman  beslutade  att  även  foitsättningsvis  anlita  T Haglund  Revisionsbyrå  AB

e)  Val  av valberedning  iiif?5r  årsmötet  2023

Stämman  beslutade  att  välja:

Catrin  Gutenberg

Björn  Molin

Erik  Skoglund

sammankallande,  omval

omval

omval

% 16 Övriga  frågor

Fråga  angående  avsaknad  av trottoar  mellan  Kvarnåsvägen  och  Generalsvägen  besvarades  med  att  detta

är kommunens  mark  och  ligger  därmed  inte  på  Vägföreningens  ansvar.

Bo  Forsner  avtackades  med  gåva  tör  sina  år som  ledamot  i styrelsen.

Margareta  Olin  avtackades  med  blommor  och  gåva  för  sina  år som  ledai'not  och  ordförande  i styrelsen.
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Lars-Åce  Hohn  som  inte  närvarade  vid  mötet  avtackades  med  gåva  i efterhand  genom  valberedningens

försorg.

%17 Bestämmande av tid och plats f?ir protokolljustering  samt protokollets
tillgänglighet  för  medlemmarna

Stämman  beslutade  att  protokolljustering  sker  den  9 majU  18.00  iÖsterskärs  vägförenings  lokali

Folkets  Hus.

Närvarande  medlemmar  och  motionärer  vid  stämman  far  protokollet  hemskickat.

Övriga  medlemmar  får  tillgång  till  protokollet  via  vägföreningens  hemsida,

www.osterskarsvagforening.se.

% 18 Sfflmman avslutas

Stämmaiis  ordförande  Jarlis  JarIheden  förklarade  stämman  avslutad.

Margareta  Olin  avslutade  med  att  summera  sina  år som  aktiv  ledamot  och  ordförande  i vägföreningen.

Hon  tackade  alla  i styrelsen  för  deras  arbete  liittills  och  framtida  styrelse.

Justeras:

NN  (y/ % -(.riE13: 7:'i(JL6ö  (2/)-j

Sissi  Henriksson

Sekreterare

-5t.  I?c

Bilaga  l. Deltagarlista  (endast  till  originaIprotokollet)

Bilaga  2. Kallelse  (utsänd)  (endast  till  originalprotokollet)

Bilaga  3. Inkomna  motioner  och  styrelsens  förslag  2022  (utsänd)  - endast  till  originalprotokollet
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