Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Sågstens
vägsamfällighet lördagen den27 april 2OL9 kl. 12.00 iTorö
Bygdegård.
Stämman öppnades av vägsamI?illighetens ordltirande Anders Brandt.
Agenda godkändes, övriga frågor har en egen paragraf §

§

1.

I3

Stämmans behöriga utlysande
Kallelsen utskickad två veckor innan stämman med e-post samt med brev till de
som inte angett e-post till vägsamftilligheten.
Stämman forklarade att föreningsstämman utlysts i stadgeenlig ordning.

§ 2.

Val av ordftirande fiir stämman
Till ordftirande för

§ 3.

Val av sekreterare fiir stämman
Till sekreterare

§

4.

stämman valdes Anders Brandt.

1ör stämman valdes Inge Liddn.

Val av två justeringsmän
Att jämte stämmans ordförande justera protokollet valdes Pontus Andersson och
Göran Håkansson

§

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse

ftir 2018

Vägsamftillighetens styrelse har avgivit berättelse över verksamheten under

tidenl januari

- 3l december

2018.

Verksamhetsberättelsen var jämte balansräkning och resultaträkning utsänd med
kallelsen till dagens stämma.
Styrelsen har under det gångna året hållit 5 protokollftirda sammanträden.

Utöver sedvanligt löpande underhåll såsom sladdning, saltning, slåtter,
reparation av ytbeläggning och vinterunderhåll rapporterades ftiljande utltjrda
arbeten:

- Uppsättande av ny trafikspegel vid kurvan i slutet av åkern/dansbanekurvan.
- Uppsättning vägmärke ftir svaga vägkanter

- Tillskrivit trafikverket med två ärenden.
- Ombyggnad av busshållplatsen "Sågstensvägen" mot Ankarudden.
Trafikverket meddelade att ärende prioriteras lågt och kommer därftjr inte att
genomltiras

- Borttagning av träd/sly som skymmer sikten vid utfart från Sågstensvägen på
Torövägen. Trafikverket hänvisar till markägaren då verket enbarl ansvarar
för åtgärder 1 m från vägkanten
- Bevakning av slitage och skador i samband med skogsavverkning
- Vägsamfiilligheten arrangerade traditionellt höststädning den 30 september.
Städningen avslutades som brukligt med korv och dricka.
Stämman lämnade styrelsens verksamhetsberättelse utan erinran.
5.1 Ställningstagande

till styrelsens förslag till disponering av resultatet

Stämman beslöt att av 2018-årsvinst på 42 S08

808

§

6.

kr överltirs till ny

kr, fondera 42

000

kr

och resten

räkning.

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen bifogades som bilaga

till kallelsen. Ulf Nyman ltiredrog

revi sionsberättel sen.

Revisorema tillstyrkte ansvarsfrihet

§

7.

till

styrelsen för 201 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
verksamhetsåret 2018.

§ 8.
§

8.1

§

8.2

lor

dess

ftirvaltning under

Framställningar från styrelsen och inkomna motioner
På frågan om antal

revisor suppleanter som framlores på 2018 årsstämma
föreslår styrelsen attfrägan om endast en revisorssuppleant tas då stadgeändring
genomförs av annan anledning. Förslaget godkändes av stämman

Motioner från medlemmar
En motion har inkommit till styrelsen: Utredning om att installera en bom för
den grusbelagda delen av Sågstensvägen.
Styrelsen anser att en sådan utredningen är flor begränsad då den ornfattar bara
ett fåtal av vägsamfiillighetens medlemmar. Därfor ltirordar styrelsen avslag på
motionen. Motiveringen till avslaget på motionen till vägsamfiilligheten är att
det är fel forum då rnotionen berör allmän väg där vi uppbär statligt bidrag som
innehär att bom inte kan sättas upp. Motionen behandlas av tomtssamf?illigheten
istället. Stämman biftill styrelsens forslag att inte genomföra utredningen.

§

9.

Beslut om ersättning till nästkommande års styrelse,
valberedning och revisorer
Stämman beslöt att ersättning till styrelse, valberedning och revisorer skall ligga
kvar med samma belopp som 20l8, totalt l9 400 kr

§ 10.

Granskning av styrelsens fiirslag tilt utgifts och inkomststat samt
debiteringslängd
Framlagt ftirslag
av stämman.

till utgifts-

Beslutad medlemsavgift

ftr

och inkomststat samt debiteringslängd godkändes
2019

Per medlem

700 kr

Medeltill forfogande

Summa intäkter

I

09 600 kr

Budgeterade kostnader

Summa utgifter

I

04 400 kr

Budgeterat resultat

§ 11.

5 200

kr

Val av funktionärer
Stämman beslöt att välja enligt ftiljande ftirslag från t.f. valberedningen

11. r

Styrelse

Funktion

Verksamhetsperiod

Inge Liddn

Ordförande

Mikael Lidön

Ledamot/vägfogde

Patrik Löf

Ledamot

Åsa Granesäter

Ledamot

Rolf Börjesson

Suppleant

Anders Pettersson

Suppleant

2020
2019 - 2020
2019 -2020
2019
2019
2019

Mats Åhldn

Kassör

2019

2019 -

Kommenlar Ordförande + 2 ledamöter väljs varje udda år. Kassör +
Granesciter erscitter Inge Lidön som ledamot och vcilj.s dc)rfor endast

I

Nyval för 2 är
Nyval för 2 är
Nyval for 2 är
Nyval ftjr I år
Nyval för

1 år

Nyval ftir I år

Kvarstår 1 år

ledamot vdljs varje jr)mt år. Åsa

för t år

tt.2

§

12.

Revisorer

Funktion

Ove Hedström

Revisor

2019

Omvalför

Ulf Nyman

Revisor

2019

Omval ftir I år

Krisztina Pankl

Revisor suppleant

2019

Omvalltir I

Lena Lindberg

Revisor Suppleant

2019

Omval för 1 år

Mandat
1 år

år

Fråga om valberedning
Valberednin g2019 valdes enligt forslag från mötet

Funktion

Mandat

Krisztina Pankl

Valberedning

2019

Nyval ftir I år

Eva Öberg

Valberedning

2019

Nyval för 1 år

q
ry

§

13.

Ovriga frågor
ifall vinterunderhållsavtalet skall ftirnyas i år besvarades med att så var fallet.
Synpunkter framfordes om att söka ett avtal med mer exakta villkor ftir att styra
Frågan

entreprenören

till

ett bättre vinterunderhåll med plogning och halkbekämpning. Extra
viktig dag är onsdagar då tömning av sopskåpen sker. Kommunikation med
kontrakterad entreprenör ftir vinterväg underhåll görs genom vägfogden.

§

14.

Bestämmande av sättet fiir kungörande av protokollet
Beslöts att det justerade protokollet från dagens stämma skall anslås på
samftilligheternas anslagstavla vid transformatorstationen, distribueras genom e-post
samt publiceras på ftireningarnas gemensamma hemsida, www.sagsten.se.
intresse och avslutade stämman

Anders Brandt
Ordförande

Pontus Andersson

Göran Håkansson

