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Protokoll fört vid årsmöte i Djurö-Högmalmarnas vägförening
lördagen den24 maj2014 kl. 10 i Klockargården, Djurö

Vägftireningens ordftirande Peter Wennersten fcirklarade mötet öppnat och föredrog det
utsända ftirslaget till mötesordning, vilket godkändes.

]. Till mötesordftirande valdes Peter Wennersten.

2. Till mötessekreterare valdes Gunnel Engwall,

3. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Marie Silander och Lars Äke Backdahl.

4. Mötet hade utlysts den 8 maj 2014 på anslagstavla, hemsida och per mejl till dem som
llimnat mejladress. Samma dag hade dessutom uppgifter skickats till Utskriftcentralen.
Efter denna redogörelse förklarades mötet behörigen utlyst.

5. Ordftiranden ftiredrog verksamhetsberättelsen fcjr 2013l14,vilken hade sänt ut tillsammans
med kallelsen. Kassören Per-Äke Nilsson redovisade resultat- och balansräkningen för
20l3l14 (se hemsidan).

6. Pauli Kristiansson ftiredrog revisionsberättelsen.

7 . Efter de ftiregående ftredragningama av verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt revisorernas berättelse beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet.

8. Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar.

8.1 Styrelsen hade av fbregående årsmöte fått i uppgift att fundera över andels- och
nyckeltal ör beräkning av vägåtgärder och -avgifter.

Ordfciranden gick fiirst igenom vad som sliter mest på väravägar och konstaterade att
ftirutom byggtransporter stod sopbilarna fcir en stor del av slitaget och att våra egna

bilftirder endast till en mindre del slet på vägarna.

Då det gäller andels- och nyckeltal redovisade ordftiranden olika metoder att fastställa
differentierade avgifter, såsom väganalys mätt i meter per fastighet och
tonkilometermetoden (se vidare om dessa metoder på hemsidan). Han visade också att
de fasta kostnadema, som inte är avståndsberoende, utgör en betydande del av den
totala kostnaden ftir ftireningens vägnät.

På grund av det stora merarbete som differentierade avgifter skulle medftjra, de många
olika awägningar som måste göras samt den risk för osämja och kostnadskrävande
överklaganden som skulle uppstå, fcirordade styrelsen att ärendet efter denna
redovisning lades till handlingama.
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Samtidigt konstaterades att det framöver med all sannolikhet kommer att bli
nödvändigt med en höjning av avgiften fcir att vi ska kunna hålla vägnätet i acceptabelt
skick.

8.2 Ordftiranden presenterade styrelsens forslag till vägplan.

Ärsmötet fastställde den presenterade vägplanen. (Se hemsidan ftir vägplanen.)

8.3 Pauli Kristiansson hade lämnat in en motion om att fcirdubbla styrelsens arvoden som
ett uttryck ftir det goda arbete som utftirs av styrelsen, särskilt ordftiranden och
kassören. Styrelsen hade med tacksamhet behandlat motionen, men på grund av de

ökade administrativa åtagandena och den i slutänden lilla vinst fcirdubblade arvoden
skulle innebära för den enskilde, hade styrelsen beslutat att fiireslå ett avslag av

motionen. I stället skulle ordfdranden och kassören uppmuntras att på fcireningens
bekostnad inköpa sådana hjälpmedel som kunde fcirenkla deras arbetsuppgifter inom
ftireningen.

Ärsmötet beslutade enli gt styrelsens ftirslag.

9. Angående Lillgärdsvägens avstängning vid foreningens gräns hade ett möte mellan
representanter frir de två inblandade fcireningarna genomftirts. Trots den vid mötet till
s)mes konstruktiva stämningen hade dock frågan om allemansrätten och dess koppling till
bilkörning senare återigen tagits upp. Det konstaterades att en sådan koppling inte
floreligger. Styrelsen skulle fortsätta behandlingen av denna fräga och återkomma.

10. Mötet beslutade om oftirändrade ersättningar till styrelse och revisorer.

I 1. Kassören presenterade styrelsens fcirslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslåingd.

Mötet fastställde den fiireslagna utgifts- och inkomststat (se hemsidan).

Debiteringslängden, som hade gått runt under mötet, lades till hanslingama.

Mötet valde enhälligt Peter Wennersten till styrelseordftirande (ett år) och till ordinarie
ledamöter Gunnel Engwall (tvä år), Maria Grafström (ett år), Per-Åke Nilsson (två ar)
och Maria Tilly (två år) samt till suppleanter Per Hulin (två år), Jan Lind (ett år) och
Pertti Silokivi (två år).

Till revisorer valdes Pauli Kristiansson och Urban Talling.

Till valberedning valdes Camilla Allmyr, Martin Lundberg samt Desmond Liljebäck med
Martin Lundberg som sammankallande.

Inga övriga frågor ftirelåg.

Nästa årsmöte och vägstädning fastställdes till lördagama den 30 maj 2015 respektive
den 6juni 2015.
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