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Protokoll fört vid årsmöte i DJTIRÖ-HÖCVIALVARNAS vägförening

Lördagen den25 maj 2013 klockan 10:00.
Klockargården,(vid Dj urö skola).

Förslag till mötesordning

1) Val av mötesordftjrande
Sittande vuldes

Val av mötessekreterare
Annette Forsberg valdes

Val av två justeringspersoner/rösträknare

Anders Thoren oclt Stefun Hjort vuldes

2) Mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts på Hemsidan 6 maj, E-post 7 maj, Postat den 7 maj

F ö r kl arad e s b e lt örige n utlyst.

3) Sty'relsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning

Styrelsen har under året ltaft 6 stycken protokollförds möten samt ett untsl underhundskontskter
per telefon och maiL Elektroniska lagringsmediaför styrelsens arbetsunderlag och upprdttade
handlingar sumt inkomna oclt skickade handlingur har fördigstiillts, Hemsidun har vårdats och
uppduterats. Metria qbonnemang avseende kurttjrinst och fastighetsunderlag har upphandluts,
Nytt system ViigFasWebb för fastighetsuppföljning med uppdutering från Lantmiiteriet har
upplrandlats. Detta system kommer på sikt att övertu all registerhantering, fakturering och
uppfötjning. Åtgiirtter som på sikt kommer utt öka kvaliteten på uppföljning uv föriindringar
inom förertingen samt förenkla udministrationen.
Slanguddsviigens yttre del ltar under senvintern äntligen byggts om, 270 meter viig samt rymlig
vcindplan har anlagts. Av praktisku skiil byggdes cu 35 m liingre strcicku iin som först ovsetts.
Dettu för att få vettigu avslut och på sikt spara pengar. En del oplanerad sprängning fick
genomföras under arbetets gång. Trddfiillning har iiven verkstiillts på den resterande del som
avses iltt byggas om 2014 (115 meter), iiven dettaför att sparu pengar på sikt. På grund uv den
sena tjiilen kom bygget igång sent och till följd av den sena våren (sen tjällossning), har dikning
och nedliiggning uv trummor iinnu inte kommit till stånd. Detta kommer att ordnas på
sensommaren/ltösten varftir en del temporiira lösningar kommer att tilliimpus för att underliittu
för fastighetscigure liings den nya sträckun.
Avstcirtgrtingen av Lillgiirdsviigen har fördröjts uv sen lrandlöggning av Nutionella vägdatubusen
NVDB samt av att Dalviigens viigförening har begcirt samverksnsmöte rörunde våra planer,
Våra planer _för en permanent avstcingning rullur vidure,

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått uv

Peter Wennersten
Arne Kullgren
Per-Åke Nilssort

Ordförande
vice Ordförande
Kassör



Dj urö-Hö gmal marn as vägfcirening
styr elsen@ho gmalmama. se

PROTOKOLL
2013-10-27

Äterskapat dokument

sid 2 (5)

Huns Strömquist
Gunnel Engwall
Anna-Karin Sundman
Pertti Silokivi
Per Hulin

Resultaträkning

Intäkter
Medlemsavgifter
Städavgifter
Förseningsavgifter
Ränteintäkter

Kostnader
Sommarunderhåll
Vinterunderhåll
Vägunderhåll enligt plan
Arvode
Administration
Avsättning framtida
byggnation

Resultat

Balansräkning

Tillgångar
Kassa/plusgiro
Bank mm
Fordringar

Skulder och eget kapital
Diverse skulder
Re s e rv e ri n g /fo n d e ri n g
Balanserad vinst
Årets resultat

Sekreterure
Ledumot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

20 1 2-04-0 1 --20 1 3-03-3 1

201 2/201 3

Utfall Not
294 500
-22 350

550
1 849

274 549

59 313
70 956

282 697

26 930

10 000
449 896

-175 347

Budget
290 000
-25 000

1 000
266 000

50 000
B0 000

350 000

20 000

10 000
510 000

-244 000

2011/12
292 950
-25 200

800
2 278

270 828

46 178
39 931
50 309

15 007

10 000
161 425

109 403

Budget-
förslag
201 3/201 4

345 000
0
0
0

345 000

0
80 000

230 000
6 350

35 000

10 000
361 350

-16 350

31/3 2013
75 282

1 19 863
B BOO

203 945

79 931 1/
50 000

249 361
-175 347
203 945

31/3
201 2

216 288
118 015

2 100
336 403

47 041
40 000

1 39 968
109 394
336 403

Noter
1 / Vinterunderhåll + kostnadsbidrag styrelse/revisorer

Fråga från medlem om kostnaden för Sluttguddsviigen. Svar hitintills ca 700kkr,
övrigt diskuteres under punkten vcigplan.
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4) Revisionsberättelse
Revisorenta avgav sin revisionsberiittelse enligt bilaga.

5) Ansvarsfrihet for styrelsen
Styrelsen bevilj ades unsvarsfrihet enligt revisorernas rekommendstion.

6) Framställningar från sty'relsen samt motioner från medlemmar
Vägplan 2013-14 samt inriktning 2014-15.

Ordförande gick igenom vägplunen och förtydligade åtgärder vid Slungudden för
utt nå slutmålet året runt farbar väg till samtligafustiglteter.

Sören Olsson hade en fråga om prioriteringen i viigplanen (som iir sv ren
viigteknisk kuraktör och ekonomiskt styrmedel) och frumförde att hun för egen del
såg möjliglteten till en snnan typ av prioritering där man beaktade exempelvis:
Trafikvolym, Trafikfarligltet, Oliigenhet för boende oclt liigenhet för trafikunt.

Som exempel på trafikfara framhöll Sören O krönet ovan "Lejonbacken" där
sikten iir scirskilt dålig. Stor fara för oskyddude trafikanter. Sören efterlyste
åtgcirder som förbcittrade sdkerheten typ speglar, röjning bredclning av viig
alternativt tttjämnande av krön.

Sören O hsde också en fråga om försiikringsskydd i hiindelse uv olyckor och
Ordföranden förklarade utt föreningens styrelse omfuttades av en
ansvarsfiirscikring.

Sören föreslog att styrelsen skulle uturbeta ett förslag till kriterier som skall
unvdrtdus som grund för att prioritera underhålls-/ investeringsprojekt. Förslaget
bör faststdllas sv kommande årsmöte.

Ordföranden lovude att tu med dessa synpunkter i det framtida arbetet med
viigplanen.

Sören O begiirde protokollsanteckning av framfiirda synpunkter.

7) Hcijd årsavgift, slopad städrabatt
Mötet beslutude att slopa städrabutten sumt att faststcilla förslaget om höjd årsavgift
till 2500kr

8) Lillgärdsvägens avstängning vid fcireningens gräns.

Styrelsen informerude utt avstängnin iir inft;rd i NVDB. Formellt sett kan viigen
stiingus för genomfar enligt tidigure årsmötesbeslut. Möte med Djurö By
viigförening inplunerat 15 juni kl 13.00 vid platsen för avspiirrningen.
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9) Ersättning till styrelse och revisorer
Oföriindrad

Under punkten diskuterades de mycket lågu ersättningsnivåerna till styrelsen. Det
bör dock utformas ett styrelseforslug ulternutivt medlemsmotion till niista årsmöte

för att ltantera frågan.

10) Styrelsens fcirslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
Styrelsens förslag till inkomst och utgiftstut samt debiteringsliingd godkiinndes

l1) Val av styelseordfcirande samt styrelsemedlemmar och suppleanter
Till Ordförande omvaldes Peter Wennersten på nå år
Till Ledamot (Vice ordförande) Arne kullgren, ett år kvar
Till Ledamot (Sekreterare) nyval Anette Forsberg på två år
Titt Ledumot (Kassör) Per-Åke Nilsson, ett år kvar
Till Ledamot Gunnel Engwall, ett år kvur
Till Suppleanter Per Hulin och Pertti Silokivi, ett år kvar sumt Jan Lind nyval på
två år.

l2) Val av revisorer
Till revisorer valdes Urban Talling sumt Pauli Kristiansson

l3) Val av valberedning
Till vslberedning vuldes Camills Allmyr, Martin Lundberg samt Desmond
Liljebiick med Murtin Lundberg son ssmmsnkullunde.

14) Övriga frågor
Frumstiillning från Sören Olsson om att försöka ökaföreningens intiikter. Fråga
om föriindrade andelstal för fastigheter (Finska modellen).

Ordföranden replikerade med vur någonstans man i Sverige stod i processen med
att g e n o mfö r a b e g r ä n s ad e (b illig ur e) o mfö r r iittn in g ar.

Styrelsen åtog sig att titta på dessa frågor ssmt återkomma med redovisning till
niista årsmöte.

l5) Fastställande av datum för nästa årsmöte och vägstädning (2014)
Årsmöte 2014 bestiimdes till den 24 maj
Vägstiidning 2014 bestiimdes till den 31 maj



Djurö-Högmalmarnasvägftrening PROTOKOLL
stltelsen@hogmalmarna.se 2013-10-27

Återskapat dokument

sid 5 (5)

16) Tid och plats för protokollets justerande samt publicering
Mötesreferat ltiggs ut på lremsidan snurast.
Justerat protokoll unslås sensst om fiorton dagar på anslagstavla sqmt hemsidun.

l7) Mötets avslutande
Ordförunde tackctde medlemmarna för deltugande och bra inlägg samt avsltttsde
mötet.

Vid protokollet

Justeras:

Grr*olU+vlt-
ä;";.i ,^di^U

LCt\, rt-lf ,/
(c/:,R4na.

Anders Thor6n

Peter Wennersten

')
,l-c-- :(

Stefan Hjort


