DJURÖ HÖGMALMARNAS VÄGFÖRENING
Protokoll fört vid årsmöte 2010-05-22 . 10:00-12:30
Plats : Djurö skola ,matsalen
Närvarande : Representanter för 32 fastigheter enl. till originalet bifogad lista
Ordförande Peter Wennersten förklarade mötet öppnat samt hälsade alla välkomna
1.Till mötesOrdf. Valdes Peter Wennersten
2.Till mötessekr. Valdes Hans Strömquist
3.Till justeringspersoner/rösträknare utsågs Marie Silander samt Pia Jansson
4.Angående mötets behöriga utlysande.Sekr föredrog att kallelse skickats 7 maj . Godk. av stämman
5. Ordf. drog föreningens arbeten utförda under verksamhetsåret .Inga förnyelsearbeten har utförts,
men fortsatta förbättringsarbeten med våra vägar enl. vägplanen .Styrelsen har vidare haft
kontakter med fastighetsägare angående byggärenden . Ordf . informerade vidare angående
Börjesvik som har avstannat , samt att förbättringen av Slanguddsvägen fortsätter .Allt enl .
vägplan . Övriga vägar underhålls även vid uppkommet behov
6. Kassören föredrog föreningens ekonomiska situation ,Vilken är god .Ett högre uttag har gjorts pga
Ökade kostnader för vinterunderhållet . Föreningens ekonomi är i balans
7. Revisionsberätelse. Revisorerna Lars Sjögren och Lars Surtell , föredrog revisionsberättelsen samt
föreslog att Styrelsen av stämman skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
Vilket stämman beviljade.
8. Ordf. drog vägplanen punkt för punkt .Vägplanen är från och med i år något omarbetad och detta
förklarades av Ordf. Nytt för i år är också att vägplanen finns att tillgå på föreningens hemsida.
Men vägplanen är fortfarande ett ”levande” dokument och kan komma att förändras under
arbetsåret .
Kassören redogjorde för budget inför kommande verksamhetsår .Att den den från förra året
förhöjda årsavgiften kvarstår , samt att kostnadsuttaget följer vägplanen .Bifölls av stämman
Motion från Peter Östman
Ordf . redogjorde för att vår ekonomi ej tillåter att verkställa de arbeten som motionen avser.

På fråga om att föreningen lånar medel tillkommande arbeten har styrelsen den inriktning att
löpande arbeten skall bekostas av medlemsmedel .Diskussion uppkom därvid då andra vägar
såg att även dessa hade ett eller flera behov att tillgodose ,samt att Slanguddsvägen varit
prioriterad .Stämman tyckte att vägplanen skall styra fortsatta arbeten . Ordf . redogjorde vidare
efter fråga , att våra vägar har den standard som krävs ,för de typer av fordon som skall användas
Stämman beslutade att : Vägplanen hanterar motionen
Motion
Angående färdigställning av Slanguddsvägens yttre del .inlämnad pga fastighetsägares kommande
byggnation .Fastighetsägaren erbjuder sig också att tillhandahålla föreningen ett lån för färdigställandet..
Styrelsens svar : Vi anser att information angående motionärens kommande byggplaner ej
kommit till styrelsens kännedom, samt att den ägarförändring som tidigare skett ej anmälts .Detta
till trots har motionärens egna byggplaner inkommit med så kort varsel att styrelsen ej haft
möjlighet att behandla frågan. Vidare anser styrelsen att ev . lån av medel för färdigställning av
väg ej är acceptabelt .Ordf . framförde ett tack till motionären/fastighetsägaren för erbjudandet
Styrelsen yrkar att motionen avslås . Stämman beslöt att avslå motionen.
Motion från Sören Olsson
Angående ”städrabatt” Kassören drog det juridiska ang vårt system.
Stämman beslöt efter omröstning att :Motionen avslås rabatten kvarstår
Motion från Sören Olsson
Angående differentierad taxa fastboende/fritidsboende
Ordf . svarade: Vårt ekonomiska läge är tillfredställande och att vår buffert för utgifter
utanför planeringen ej är något problem .
Styrelsen föreslår att motionen avslås , men att revisorerna kommer med förslag till nästa
årsmöte .

Stämman biföll styrelsens beslut

9 . Ordf samt kassören redogjorde för ersättning till styrelse och revisorer. Stämman biföll .
10. Budget för kommande år föredrogs .Revisorerna påpekade att årsavgif måste fastställas
Till nästa årsmöte

Stämman biföll.

11. Val av Styrelse och Ordförande
Stämman beslutade följande:
Till Ordf. omvaldes Peter Wennersten
Sittande v.ordf

Arne Kullgren

Sittande kassör

Jan Erik Ulrikson

Sittande sekr.

Hans Strömquist

Val ledamot omval Anders Torèn
Suppleant

Ingvar Lundberg

Suppleant

Pertti Silokivi

Suppleant

Per Hulin

12 . Till Revisorer Lars Sjögren omval
Sören Olsson nyval
13. Till valberedning valdes Martin Lundberg sammankallande
Camilla Allmyr
Desmond Liljebäck
14. Övrigt.
Pelle Carlsson !!
Föreningens ”egen” webmaster (=datageni) informerade om den MYCKET fina hemsidan som
han ”snickrat” ihop .Styrelsen och samlad stämma blev mycket imponerade och tackade Pelle
för en fin sida och ett bra hjälpmedel i vår förening.
Fråga: Angående vägskyltar, rengöring samt uppriktning .

Stämman delegerar till städdag

Fråga : Angående genomfarten på Lillgärdsvägen .

Styrelsen undersöker alternativ

Fråga : Angående Årsavgifter fast/fritid lantmätning ,kostnad
Ordf . Svarade om kostnader och förfaringssätt vid en ev.omförrättning (merkostnad),mot idag

Mer information angående detta kommer att införas på hemsidan
15 . Tid för nästa Årsmöte samt städdag
Årsmöte : 2011-05-28
Städdag : 2011-06-04

Protokollet justeras före 2010-06-08 .och kommer därefter att anslås samt finnas på hemsidan.
Kopior skickas till medlemmarna per post

Vid protokollet

Justeras

Sekr.Hans Strömquist

Marie Silander

Ordf : Peter Wennersten

Pia Jansson
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